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A

CAMARA DOS DEPUTADOS

1- ATA DA 80' SESSÃO DA 4' SES·
SÃO LEGISLATIVA DA 48' LEGISLA·
TURA EM 20 DE JUNHO DE 1990

I - Abertura da Sessão

II - Leitura e assinatura da ata da ses·
são anterior

IH - Leitura do Expediente

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei n" l.D32-A, de 1988 (Do
Sr. Floriceno Paixão) - Dispõe sobre o
salário profissional do secretário; tendo
pareceres: da Comissão de Cortstituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va, com Substitutivo; da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Públi
co, pela aprovação, com Substitutivo; e,
da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação, com adoção
do Substitutivo da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, com
subemenda.

Projeto de Lei n" 1.139-A, de 1988 (Do
Sr. Arnold Fioravante) - Proíbe a venda
no varejo de pacotes contendo várias uni
dades da mesma mercadoria sem que haja
opção para compras unitárias; tendo pare~

ceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda; da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
.pela aprovação; e, da ComissãQ de Finan
ças e Tributação, pela aprovação, com
emenda.

SUMÁRIO
Projeto de Lei n" 1.523-A, de 1989 (Do

Sr. Oswaldo Lima Filho) -'- Concede pen
são especial a Nelcy da Silva Campos e
outros; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, com Substitutivo; e da Co
missão de Finanças e Tributação, pela
aprovação, com adoção do Substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

Projeto de Lei n" 1.597-A, de 1989 (Do
Sr. José Camargo) - Dispõe sobre a esta
bilidade, no serviço público, dos servido
res com mais de cinco anos de exercício
(art. 19, §§ 1",2" e 3" do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitória, tendo
parecer: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela inconstitucio
nalidade, com voto em separado do Sr.
Michel Temer.

Projeto de Lei n" 2.618-A, de 1989 (Do
Sr. Luiz Alberto Rodrigues) - Autoriza
a União a doar ao Município de Patro
cínio, Estado de Minas Gerais, o terreno
que especifica; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa; e das Comissões
de Desenvolvimento Urbano, Interior e
Índio e de Finanças e Tributação, pela
aprovação.

Projeto de Lei n" 2.658-A, de 1989 (Do
Sr. Leonel Júlio) - Dispõe sobre a des
montagem de veículos automotores e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislaI iva; da Comis
são de Transportes, pela aprovação, com.
emendas; e, da Comissão de Finanças e
Tributação, pela incompetência. para opi
nar sobre a matéria, contra o voto em
separado do Sr. Paulo Mincarone.

Projeto de Lei nu 3.344·A, de 1989 (Da
Sr' Rita Camata) - Dispéie sobre conces
são de adicional de insaluoridade aos tra
balhadores que atuem no ,;ombate à raiva
dos animais herbívoros; tendo pareceres:
da C()missão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e rejeição por falta de técnica
legislativa, contra o voto ,:m separado do
Sr. Mendes Ribeiro; da C Jmissão de Tra
balho, de Administração ,~ Serviço Públi
co, pela aprovação, com emenda; e da
Comissão de Finanças e Tributação pela
rejeição.

Projeto de Lei n" 3.683·A, de 1989 (Do
Senado Federal)-PLS n" 97/89-Dis
põe sobre a proteção da consumidor e
dá outras providências. Pare~eres ao
Substitutivo do relator jesignado pela
Mesa em substituição à Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, do relator designado pela Mesa
em substituição à Comiss io de Constitui
ção e Justiça e-d~ Redação, pela constitu
cionalüfade, juridicidade ~ técnica legisla
tiva, exceto do art. 90; e do relator desig
nado pela Mesa em subst:.tuição à Comis
são de Finanças e Tributilção, pela apro
vação, exceto do art. 90.
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PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n" 5.234., de 1990 (Do
SI. Paulo Macarini) - Autoriza o Poder
Executivo a desapropriar por interesse so- '.
cial, para fins de reforma agrária, os imó
veis rurais da área de influência da Ferro
via de Integração Norte-Sul e dá outras
providências.

Projeto de Lei n" 5.274, de 1990 (Do
SI. José Carlos Coutinho) - Dispõe so
bre padronização dos formulários de de.
claração do Imposto de Renda.

Projeto de Lei n" 5.283, de 1990 (Do
SI. Bonifácio de Andrada) -, Acrescenta
parágrafos ao art. 10 da Lei n" 5.890, de
8.de junho de 1973, para permitira conta
gem de períodos intercalados em que o
segurado esteve desempregado.

Projeto de Lei n" 5.284, de 1990 (Do
SI. Bonifáeio de Andrada) - Dispõe so-'
bre normas partidárias e autoriza a pror
rogação dos mandatos dos piretórios Mu-
nicipais. . !

,Projeto de Lei n" 5.287, de 1990 (Do
S'r. Percival Muniz) - Regulamenta o
exercício da profissão de Agente de Saúd.e
Pública e determina outras providências.

Projeto de Lei n\' 5.289; de 1990 (Do
SI. Rosário Congro, Neto) '--Autoriza a
reversão ao Município de Três Lagoas,
no Estado de Mato Grosso do Sul, 'do
terreno que me'nciona. ;. .

Projeto de Lei n" 5.292~ de 1990 (Do
SI. Carlos' Virgílio) ""7" Dispõe sobre a fi
xação das anuidades, taxas e multas disci
plinares devidas aos conselhos defiscali-
zação profissional. .

Projeto de Lei n" 5.293, de 1990 (Do
'SI. Leopoldo Souza) - Introduz modifi
caçÕes no Código Nacional de Trânsito,

"Lei n" 5.108, de 21 de setembro de 1966.
Projeto de Lei iJy 5.294; de 1990 (Do

SI. Francisco Amaral) "':"Assegura corre
ção monetária de'd.epósitos em cadernetas
de pou·pança.
. '. Projeto de Lei n" 5.296, de 1990 (Do
SI. José Carlos Coutinho) - Dispõe so
bre serviço militar obrigatório..

ProjetodeLei n" 5,300, de'1990 (Do
SI. Nilso Sguarezzi) - Acrescenta pará
grafos ao art. 91 da Lei n" 4.737, de 15
de julho de 1965, que "institui o Código
Eleitoral" .

Projeto de Lei n" 5.312, de 1990 (Do
Sr: Inocêncio Oliveira) -Altera a Lei n"
5.991; de 17 de dezembro de 1973, :jue
"dispõe sobre o controlé sanitário do co
mércio de. drogas, medicamentos, insu
mos farmacêuticos e correlatos, e dá ou
tras providências".

'. Projetode Lei n" 5.316, Ú 1990 (Do
. Sr. Michel Temer) - Altera a redação do
inciso I doart. 473 da Consólidação das

. Leis do Trabalho. .'
. Projeto de..,Lei n" 5.319, de 1990 (D?
Sr: Virgí\.io Guimarães) -Estabelece CrI-

tério para fixação e reajuste do valor de
locação dos imóveis residenciais urbanos.

Projeto de Lei n" 5.320, de 1990 (Do,
SI. Virgílio Guimarães) - Fixa o piso sa
larial dos profissionais diplomados nos
cursos superiores de Economia, Adminis
tração e Ciências Contábeis.

Projeto de Lei n" 5.321. de 1990 (Do
SI. Virgílio Guimarães) - Equipara os
benefícios previdenciários dos aposenta
dos por invalidez aos dos aposentados por
tempo de serviço. .

Projeto de Lei n" 5.322, de 1990 (Do
SI. José Santana de Vasconcellos) -'- De
nomina "Ro'dovia Dom Carlos Carmelo
de Vasconcellos Motta" trecho da
BR-262, 'no Estado de Minas Gerais.

Projeto de Lei n"5.323, de 1990 (Do
SI. José Santana de Vasconcellos) - Au
toriza o Poder Executivo a instituir a Es
cola Agrotécnica Federal de Jequitinho
nha, no Estado de Minas Gerais.'

Projeto de Lei n" 5.325, de 1990 (Do
SI. Henrique Eduardo Alves) - Institui
o crédito de emergência para o período
seco aos pequenos e médios agricultores
e criadores, na área abrangida pelo Polí
gono das Secas.

Projeto de Lei n" 5.326, de 1990 (Da
Sr' Lurdinha Savignon) - Dispõe sobre
a exploração e operação dos portos nacio

. nais.
P;ojeto de Lei n" 5.327, de 1990 (Do

SI. Nelton Friedrich) - Dispõe sobre
congelamento, por seis meses, ~a remu
neração dos Deputados FederaiS, Sena

'dores, Ministros de Estado, Secretários
dós Ministérios, Presidente e' Vice-Pre
sidente da República, a partir de junho
de 1990. ,

Projeto de Lei n" 5.331, de 1990 (Do
,SI. Mário Lima) -Dispõe sobre garan
. tias à poupança popular, altera0 art. 649
',do Código de Processo Civil, e dá outras
providências: . ' "

Projeto de Lei 'n" 5.332; de '1990 (Do
SI. Tarso Genro)- Dispõe sobre o res
sarcimento aos proprietários de veículos

, automotores movidos a álcool, pela con
versão de s,eus veículos para ,gasolina, e
dá outras providências.

Projeto de Lei n" 5.340, de 1990 (Do'
SI. Ibsen Pinheiro e outros noveLoíderes)
- Estabelece a, Política Nacional de Salá
rios e dá outras pr<;>vidências. .

Projeto de Lei n"·5.368, de 1990 (!?o
Senado Federal) ......c PLS n" 295/89 - DIS
põe sobre a confecção e características das'
cédulas eleitorais,

Projeto de Lei n" 5.369, de 1990 (Do
Senado Federal) - PLS n" 353/89 - Es
tabelece os feriados nacionais, e dá outras
·providências.

, Projeto de Lei n" 5.370, de 1990 (Do
Senado Federal) - PLS n" 368/89 - Au
toriza o Poder Executivo a criar a Escola

Técnica Federal de Pimenta Bueno, no
Estado de Rondônia; ,

Projeto de Lei n" 5.371, de 1990 (Do
Senado Federal) - PLS n9 387/89 - Dis
põe sobre a merenda eséol!lr, e dá outras
providências. ' . ',' , '

Projeto de Lei n" .5.372, 'de 1990 (Do
Senado Federal) - PLS n9 415/89 - Au

'tOriÚIO Poder Executivo a criar uma Es
cola Agrotécnica. Federal no Município

·de Porto Nacional"no Estado, do Tocan
tins, e dá outras. providências.

Projeto de Lei n9 5.373, de 1990 (Do
·Senado Federal) -,PLS n" 312/89 - Dis
põe sobre a emissão de uma série especial

'de selos postais comemorativa do cente
nário de fundação dó Instituto Granbery,
'de Juiz de Fora.

Projeto de Lei n9 5.374, de 1990 (Do
Senaçlo Federal) - PLS n9 64/90 - Pror
roga o prazo do vencimento do registro
de partidos com'representação parlamen
tar, federal ou estadual.

IV - Pequenas Comunicações

ASDRÚBAL BENTES - Urgência
no reinício das obras da Hidrelétrica de
Tucuruí, Estado do Pará. Críticas à refor
ma administrativa promovida pelo Gover-

·no Federal. Radica-lismo da CUT nas ne
gociações sobre a política salarial.

VALMIR CAMPELO - Importância
de urgente aprovação, pela Câmara dos·
Deputados, do regime jurídico único par'a
o funcionalismo público. '

JOSÉ THOMAZ NONÓ - Análise
sobre ação política do Governo Collor de
Mello.

RUBERVAL PILOTTO - Urgência
na posse dos novos diretores da EletrosuI,
para normalização do funcionamento do
sistema energético em Estados do Sul.

JOSÉ GENOÍNO -'- Defesa da posi: .
ção assumida pela Central Única dos Tra
balhadores em negociações com autori-
dades governamentais. '

OSVALDO BENDER~Transcrição
de documento da Câmara Municipal de

. Jahoticaba, Estado do Rio Grande do Sul,
sobre exigência bancária para concessão
de crédito agrícola. Necessidade de ur
gente recuperação da BR-386.

'. VICTOR FACCIONI - Homenagem
a Caxias do Sul, ao ensejo do transcurso
do seu centénário de fundação.

SÓLON BORGES DOS REIS - Ne-
. goci.a.ções entre o magistério do Estado
de São Paulo, representado pelo Centro
do Professorado Paulista, e o Governador
Orestes Quércia, para análise das reivin
dicações salariais dos professores paulis
tas sem o recurso à greve.

UBIRATAN AGUIAR-Recusa,
por parte dos coordenadores da Ceme
Central de Medicamentos - do Nordes
te, de apoio à ,sugestão da administração
central da entidade, de redução de 20%
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dos medicamentos destinados à popula
ção carente do País.

NEY LOPES - Sugestões do orador
para alteração'dos critérios de rateio do
Fundo de Participação dos Municípios. .

AMAURY,MÚLLER - Anúncio de:
apresentação' à Comissão dciTrabalho,
Administração e Serviço Público de pro
jeto de. decreto legislativo suspendendo
os efeitos do Decreto'n9 99.300, sobre dis
ponibilidàde de serviçlores 'públicos:

FARABULINI iúNIOR - Importãn
cia da urgente revisão; pelo Governo,da
situação dos aposentados e pensionistas

.da Previdência Social.
AROLDE DE OLIVEIRA - Re

gistro da interpelação judicial promovida
pelo orador contra diversas pessoas que
.lhe atribuíram a adoção de posturas equí- .
vocas no desempenho do seu mandato de
Constituinte e 'de Parlamentar. .

CARLOS COITA - Pesar pelo fale
cimento do Dr. Silvio Bartolomeu Pereira
em Coronel Fabriciano, Estado de Minas
Gerais.

JOSÉ LUIZMAIA-Necessidade de
liberação, pelo Governo Federal, através
do Banco do Nordeste e da Sudene, de
recursos financeiros do Fundo Constitu
cional do Nórdeste para as empresas da
região, especialmente do Piauí;. .

ARNALDO FARIA DE SA-Regu
larização da profissão de atendente de en
,fermagem.

. GONZAGA PATRIOTA-Amparo,
pelo Governo Federal, às áreas.da região
Nordeste assoladas pela seca. Discussão,
pelos representantes da Federação Esta
dual dos Trabalhadores Rurais, da trami.·
tação dos projetos sobre lei agrícola. Pre-.
sença, na Casa, do 'ex-Deputado Jarbas
yasconcelos.
, TARSO GENRO - Críticas à reforma
administrativa· e às demissÕes realizadas'
pelo Governo Federal.

NILSON GIBSON -Reipício das
obras ·da Hidrelétrica do Xingó, Estado
de Sergipe. Apelo ao DNER para recupe-
ração e II!anutenção da BR-232. .

EDMILSON VALENTIM ~Solida

riedade ao movimento grevista dos operá
rios das empresas estatais do setor elétrico
e da Petrobrás. Apreciação, pi:Ia Comis
são de Trabalho, de Administração e Ser

.viço público, do projeto que susta os efei
tos do' decreto do Executivo que reduz
salários de servidores públicos colocados
em disponibilidade. Importância da apro
vação, pelo Congresso Nacional, de pro
jeto de lei instituindo nova lei salarial. e
repondo as perdas sofridas pelos trabalha
dores com o plano econômico do Gover
no.

JAYME PALIARIN - Protesto con
tra atitude do Sr. Jair MenegheIli, Presi
dente da CUT, durante negociação sobre
política salarial. '

FRANCISCO KÚSTER ..:.... Solidarie
dadeaos eletricitários, em defesa do se
tor. Conveniência 'de definição de nova
política salarial. Urgência na apreciação,
pelo Congresso Nacional, do Plano de Be
nefícios e de Custeio da Previdência. Alo
cação de recursos para recuperação das
rodovias federais. .

PAULO DELGADO-Protesto con
tra a manobra para impedir a votação do .
Código de Defesa do Consumidor.

BETH AZIZE - Código de Defesa do
Consumidor.

ADEMIR ANDRADE -' Importância
da encampação, pela Previdência Social,
de hospital construído pela Hidrelétrica
de Tucuruí. .

EDUARDO JORGE -Apoio do PT
aos trabalhadores da área de saúde do
Estado de São Paulo. Necessidade de ur
gência na tramitação dos projetos relati
vos ~o Sistema de Seguridade Social.

JULIO CAMPOS - Reinício das
obras da Hidrelétrica de rio Manso, Esta
dode Mato Grosso.

LUIZ A L B ER T OR O D R I 
GUES - Apresentação àMesa, pelo pra
dor, de projeto de leisobte conta corrente
remunerada obrigatória sempre que a in
flação for ~uperior a 2% ao mês.

INOCENCIO OLIVEIRA -A
núncio, pelo Presidente Fernando Collor
de Mello, do reinício da construção da
usina Hidrelétrica deXingó, no rio São
Francisco..

FERNANDO SANTANA - Inconsti-'
tucionalidade de decisão da Companhia
de Pesquisas de Recursos Minerais, sobre
exploração de mina de caulim pela empre- .
sa Ituberaba Engelhart. .

SÉRGIO SPADA-Necessidade de
~odificação, pelo Governo Federal, da
política de correção monetária dos contra
tos de crédito rural em vigor até 15 de
março de 1990. .

HAROLDO LIMA - Demissão de
funcionários da Ceplac..

PAULO MACÃRINI- Reportagem
do Jornal do Brasil, sob o título "Lagu- '
na - A História do Brasil contada entre
praias, lagoas edunas".

VLADIMIR PALMEIRA - Críticas
à reforma adwinistriltiva do Governo. So
lidariedade aos funcionários do Arquivo
N~cional, demitidos pelo Governo.

NILSO SGUAREZI-'-Voto de pesar
pelo falecimento de João Laurindo, ocor
rido' em Três Barras do Paraná.

FELIPE MENDES -Entraves buro
cráticos impeditivos do financiamento de .
projetos de irrigação na região Nordeste.

BOCAYUVA CUNHA - Ameaça de
desestruturação, pelo Governo. Federal,
do Instituto de Pesquisas Hidroviárias. In
conveniência da transferência para Brasí
lia, do Instituto de Pesquisas Rodoviárias.

MUSSA DEMES -:- Importância da
adoção, pelo Governo Federal, de provi
dências urgentes, para atendimento às po
pulações piauienses assoladas pela seca.

BENEDITA DA SILVA-Conside
rações sobre a relação entre a criança e
o meio ambiente.

DORETO CAMPANARI - Protesto
contra a liberação de verbas públicas para
financiamento de viagem ao Egito de inte
grantes da equipe nacional de tiro ao pom-
bo. .

.LÚCIO ALCÂNTARA - Protesto
contra fechamento de agênciáse demissão
de funcionários do Banco do Nordeste do
Brasil.

SANTINHO FURTADO-Apelo ao
Congresso Nacional em prol da agilização
da regulamentação de dispositivos consti
tucionais referentes aos trabalhadores
aposentados.

.MÁRCIA KUBITSCHEK - Isenção
de ICM para os taxistas do Distrito Fe-
deral. '.

FLORICENO PAIXÃO - Solicitação
ao Senado Federal para tramitação, em
regime de urgência, do Plano de Bene
fícios e de Custeio da Previdência Social.

ROSÁRIO CONGRO NETO -A
plausos ao Programa Nacional do Leite.

EDUARDO SIQUEIRA CAM
POS - Regozijo pela adoção.do Progra
ma SOS Rodovias. Não inclusão, no refe
rido programa, da BR-153, que liga Guru
pi, Estado do Tocantins, a Porangatu, Es
tado de Goiás.

JOSÉ LINS --Solicitação em favor da
revisão, pelo Governo Federal, da distri
buição dos recursos do Fundo de Partici
pação dos Municípios, especialmente no'
que concerne ao Nordeste, em virtude da
seca que assol~ a região.

MOEMA SAO THIAGO - Críticas à
reforma ad!TIinistrativa promovida pelo
Governo Federal.

JAYME PALIARIN - Aniversário
do Município de Mirandópolis, Estado de
São Paulo.

STÉLIO DIAS - Modernização dos
vários setores da economia, através do

. uso da informática..

ANTÔNIO' DE' JESUS~Apelo aos
Parlamentares, para uma auto-avaliação
sobre sua atuação no CongressoNacional.

VIVALDO BARBOSA-Volta da
inflação com o fracasso do plano econô
mico do Governo Federal.

OSMUNDO REBOUÇAS - De:
missão de funcionários do Banco do Bra-
sil. '

FÁBIO RAUNHEITTI - Generali
zação dq estado'de greve. .

ANTONIO SALIM CURIATI-Sur
gimento do movimento cooperativista no
mundo. Trigésimo aniversário de funda
ção da Cooperativa de Cafeicultores de
São. Manuel, Estado de São Paulo.
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FÁBIO FELDMANN -Reflexões
suscitadas pela presença hoje, em Bras(
lia, de representantes do Conselho Nacio
nal dos Seringueiros e dos Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais de Brasília e Xapu
ri, Estado do Acre, pela efetiva implan
tação de reservas extrativistas na Ama
zônia.

JOVANNI MASINI - Congratula
ções à Câmara dos Deputados pela devo
lução, ao Plenário, do projeto referente
ao Plano de Benefícios e de Custeio da
Previdência Social. .

JOSÉ VIANA-Apelo ao Governo
Federal e ao Congresso Nacional, em fa
vor da Universidade Federal de Rondô
nia, em face da propalada demissão de
funcionários daquele estabelecimento de
ensino.

DARCY DEITOS - Importância de
urgente apreciação, pelo Congresso Na
cional, do Código de Defesa do Consu
midor.

HAROLDO SABÓIA-Protesto do
orador contra ato do Governo Federal co
locando em disponibilidade servidores da
TV Educativa do Maranhão.

v- Ordem do Dia

Apresentação de proposições: NIL
SON GIBSON, LUIZ ALBERTO RO
DRIGUES, JAYME PALIARIN, sTÉ
LIO DIAS, ROSÁRIO CONGRO NE
TO, PAULO DELGADO, VLADIMIR
PALMEIRA, PLÍNIO ARRUDA SAM
PAIO, VIVALDO BARBOSA.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Comunicação sobre inclusão, na pauta
suplementar do mês de junho, de pro
jetos.
- Item 1: Discussão única do Projeto de
Decreto Legislativo n' 132/89. Aprovados
projeto e redação final.
- Item 2: Discussão única do Projeto de
Lei n" 182/87. Aprovados projeto e reda
ção final, contra o voto do PC do B.
-Item 3: Discussão única do Projeto de
Lei n' 7.502/86. Adiada a discussão por
dez sessões.
- Item 4: Discussão única do Projeto de
Lei n'> 93/87. Aprovados projeto e redação
final.
- Item 5: Discussão única do Projeto de
Lei n' 1.125/88. Emendado, volta às Co
missões.
- Item 6: Discussão única do Projeto de
Lei n' 1.926/89. A.diada votação por cinco
sessões.
- Item 7: Discussão única do Projeto de
Lei n'1.292/88. Adiada discussão por dez
sessões, contra o voto do PSDB.
- Item 8: Discussão única do Projeto de
Lei n' 1.074/89. Rejeitado.
- Item 9: Discussão única do Projeto de
Lei n' 2.167/82. Aprovados projeto e re
dação final. .

-Item 10: Discussão única do Projeto
de Lei n' 3.638/89. Aprovados projeto e
redação final, com abstenção do PDT,
PFLe PT.
- Requerimento para tramitação, em re
gime de urgência, do Projeto de Lei n'
5.374/90. Aprovado.
- Discussão única do Projeto de Lei n'
5.374/90. Aprovado o projeto, dispensada
a redação final.
- Votação de requerimento para adoção
do regime de urgência na tramitação do
Projeto de Lei n' 3.683/89.

GERSON PERES (Pela ordem) - Ne
cessidadede estrito cumprimento do Re
gimento Interno na tramitação e votação
do Projeto de Lei n' 3.683/89.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Resposta aO'Deputado Gerson Peres.

SAMIR ACHÓA (Pela Ordem) - Im
portância da votação do Projeto de Lei
n° 3.683/89 ainda no corrente ano.

GERSON PERES (Pela ordem) - Pe
dido de esclarecimentos sobre a votação
do Projeto de Lei n° 3.683/89.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta ao Deputado Gerson Peres.

IBSEN PINHEIRO (Pela ordem)
Apresentação de requerimento para in
versão da pauta.

GERSON PERES (Pela ordem) - Pe
dido de esclarecimentos sobre a votação
do Projeto de Lei n° 3.683/89.

HAROLDO LIMA (Pela ordem)
Apoio à inversão da pauta proposta pelo
Deputado Ibsen Pinheiro.

GERSON PERES (Pela ordem) 
Concordância com a inversão da pauta
para votação do Projeto de Lei n'
5.340/90..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação do requerimento para inversão
da pauta. Aprovado.

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela or
dem) - Apoio do PRN à inversão da pau
ta.

JOSÉ LINS (Pela ordem) - Registro
de abstenção do PFL.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Necessidade de votação pela Câmara dos
Deputados, em regime de urgência, do
projeto de lei que dispõe sobre a proteção
do consumidor, dada a importância da
matéria.
- Votação de requerimento para urgên
cia na tramitação do Projeto de Lei n'
3.683/89, do Senado Federal. Aprovado.

GERSON PERES (Pela ordem) - Pe
dido de verificação de votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Deferido.

ROBSON MARINHO (Pela ordem)
- Pedido à Mesa para registrar resultado
de votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Voto contrário: PDS. Votos favoráveis:
PL, PFL, PMDB, PTB, PSC, PLB, PSB,
PT.

VIRGILDÁSIO DE SENNA (Pela or
dem) - Protesto contra comportamento
regimental de Lideranças na condução
dos trabalhos na Câmara dos Deputados.

GERSON PERES (Pela ordem) - Re
púdio às observações do Deputado Virgil
dásio de Senna.

DEL BOSCO AMARAL (Pela ordem)
- Protesto contra postura da Liderança
do Governo, de obstrução dos trabalhos
na Câmara dos Deputados.

AMAURY MÜLLER (Pela ordem)
Aviso sobre realização de reunião na Co
missão do Trabalho, Administração e Ser
viço Público, após encerramento da pre
sente sessão extraordinária da Câmara.

PAULO DELGADO (Pela ordem)
Inconveniência da utilização do jargão
policial "presunto" pelos organismos de
segurança, relativamente a vítimas da vio
lência.

IRMA PASSONI (Pela ordem) - Ino
portunidade do pedido de verificação de
votação feito pelo Deputado Gerson Pe
res.

GERSON PERES (Pela ordem) - Po
sicionamento do orador em defesa dos
consumidores.

GUMERCINDO MILHOMEM (Pela
ordem) - Apoio irrestrito do orad9r ao
trabalho desenvolvido pela Central Unica
dos Trabalhadores.

GERALDO ALCKMIN FILHO (Pela
ordem) - Regozijo do orador pelas im
portantes inovações contidas no projeto
de lei que institui o Código de Defesa
do Consumidor.

SAMIR ACHOA (Pela ordem)-So
Iidariedade ao Deputado Geraldo Alck
miríFilho.

DARCY DEITOS (Pela ordem) - Im
portância da aprovação do. Código do
Consumidor.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Comunicação sobre horário de inscrição
dos oradores para o Grande Expediente
do mês de agosto.

GERSON PERES (Pela ordem) - Re
púdio do orador às referências a ele feitas
pelo Deputado Samir Achôa.

SAMIR ACHOA (Pela ordem) - Rei
teração da prerrogativa parlamentar de
informar a opinião pública sobre o com
portamento de partidos políticos.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Aprovado pedido de regime de urgência
urgentíssima para o Projeto de Lei n'
3.683/89.
- Discussão única do Projeto de Lei n'
3.683/89. Aberto o prazo d_e duas ses-
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sões - dias 21 e 22 de junho - para rece
bimento de emendas.

PRESIDENTE (Paes de Andrade)
Falecimento de Paulo Feijó de Sá Bene
vides.

VI - Encerramento

Discurso proferido pelo Deputado FA
RABULINI JÚNIOR no Pequeno Expe
diente do dia 13-6-90. Reivindicação sala
rial dos servidores da Polícia Civil do Es
tado de São Paulo.

2- ATA DA MESA
5' reunião em 17-5-90.

3 - ATO DA MESA
N' 200/90 - Altera a lotação de servi

dores no Gabinete do Líder do Partido
Social Trabalhista - psr.

4- MESA

5 - LÍDERES E VICE.LÍDERES,

6 - COMISSÕES

Ata da 80~ Sessão Extraordinária matutinH
em 20 de junho de 1990

Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira,. 1'1 Vice·· Presidente;

Carlos Cotta, 3'1 Secretário; Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário

ÀS 9:00 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Carlos Cotta

Acre

Nosser Almeida - PDS; Osmar Sabino

Amazonas

José Dutra - PMDB.

Pará

Asdrubal Bentes - PMDB; Gabriel Guer
reiro - PSDB; Jorge Arbage - PDS.

Tocantins

Paulo Sidnei - PMDB.

Maranhão

Antonio Gaspar - PSDB; Enoc VieirlÍ
PFL; Nan Souza - PFL.

Piauí

Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS;
José Luiz Maia - PDS; Mussa Demes -'
PFL.

Ceará

Flávio Marcílio - PDS; Furtado Leite 
PFL; José Lins - PFL; Lúcio Alcântara
PDT.

Pernambuco

Gonzaga Patriota.....: PDT; Nilson Gibson
-PMDB.

Alagoas

José Thomaz Nonô - PFL. S .
erglpe

Messias Góis - PFL.

Bahia

Haroldo Lima - PC do B; Virgildásio .de
Senna - PSDB.

Espírito Santo

Nelson Aguiar - PDT; Nyder Barbosa 
PMDB.

Rio de Janeiro

Benedita da Silva - PT; Osmar Leitão
- PFL; Oswaldo Almeida - PL; Simão Ses
sim -PFL.

Minas Gerais

Carlos Cotta - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Humberto Souto - PFL; José da
Conceição PRS; José Santana de Vasconce
llos - PFL; Maurício Campos - PL; Mauro
Campos - PSDB; Mello Reis - PRS.

São Paulo

Agripino de Oliveira Lima - PFL; Anto
nio Carlos Mendes Thame - PSDB; Flores
tan Fernandês - PT; José Genoíno - PT;
Mendes Botelho - PTB; Sólon Borges dos
Reis-PTB.

Distrito Federal

Jofran Frejat - PFL; Valmir Campelo 
PTB.

Mato Grosso do Sul

José Elias - PTB.

Paraná

Jovanni Masini - PMDB.

Santa Catarina

Antônio Carlos Konder Reis - PDS.

Rio Grande do Sul

Antônio Britto - PMDB; Luís Roberto
Ponte - PMDB.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTI~ (Inocêncio Oliveira)
- A lista de presenç i registra o compare
cimento de 52 Senhores Deputados.

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

Povo Brasileiro. iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário pro :ederá à leitura da ata

da sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. ANTÕNIO DE JESUS , servindo
como 2" Secretário, prl)cede à leitura da ata
da sessão antecedente, a quál é, sem observa
ções, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Passa-se à leitura de, expediente.

IH - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

PROJETO DE LEI N' l.032.A, DE 1988
(Do Sr. Flori<:eno Paixão)

Dispõe sobre o salário· profissional do
secretário; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo; da
Comissão de Trablllho, de Administração
e Serviço Público" pela aprovação com
substitutivo; e, d~l Comissão de Econo·
mia, Indústria e Comércio, pela aprova·
ção, com adoção .10 substitutivo da Co
missão de Traball1o, de Administração
e Serviço Público, com subemenda.

(Projeto de Lei n' 1.032, de 1988, ten
do apensados os de n" 2.121/89 e .
2.573/89, a que se referem os parl<ceres)

O Congresso Nacior ai decreta:
Art. 1" O art. 2" da Lei n' 7.377, de 30

. de setembro de 1985, passará a vigorar acres
cido do seguinte parágrafo único:
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"Art. 2" .
Panígrafo único. O salário profissio

nal. para uma jornada diária de oito ho
ras e semanal de quarenta horas, será
de:

a) seis sal,írios mínimos. para o Sem>
tário Executivo; e

b) quatro salários mínimos, para o
Técnico em Secretariado."

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

As secretárias, com toda justiça, recebe
ram como justo prêmio de seu dedicado servi
ço a edição da Lei n" 7.377, deste ano de
1985, dispondo sobre o exercício da profis
são.

Ocorn~, no entanto. que esse diploma co
meteu imperdoável equívoco ao não fixar
nem a jornada de trabalho nem o salário pro
fissional. Esse lapso pretende ser corrigido
pela presente proposição.

Entendemos que a jornada de trabalho de
ve ser de oito horas diárias e um máximo
de quarenta horas semanais. É antiga reivin
dicação não apenas das secretárias mas de
todo o conjunto obreiro do País. Quanto ao
salário profissional a fixação é de quatro
sálários mínimos para os técnicos e secretá
rios executivos. atendendo-se às diferencia
das funções por eles desenvolvidas.

Estou certo de que os nobres Pares. sensí
veis ao tema e conhecendo, bem de perto.
a excelência dos serviços prestados por esses
auxiliares, emprestarão todo o apoio ao pre
sente projeto. que é fruto da mais Iídima rei
vindicação da categoria.

Sala das Sessões. 6 de outubro de 1988.
- Floriceno Paixão.

LEGISLAÇÃO CITADA, fiNEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÔES PERMANENTES

LEI N' 7.377,
DE 30 DE SETEMBRO DE 1985

Dispõe sobre o exercício da profissão
da Secretária e dá outras providências.

O Presidente da República. faço saber que
o Congresso Nacional decreta e cu sanciono
a seguinte lei:

Art. 1'. O exercício da profissão de Se
cretário é regulado pela presente lei.

Art. 2" Para os efeitos desta lei. é consi
derado:

I - Secretário Executivo o profissional di
plomado no Brasil por curso superior de Se
cretariado. reconhecido na forma da lei. ou
diplomado no exterior por curso superior de
Secretariado, cujo diploma seja revalidado
no Brasil. na forma da lei;

II - Técnico em Secretariado o profissio
nal portador de certificado de conclusão de
curso de Secretariado, em nível de 2" grau.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA

E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Os presentes processos anexados. de n'"
l. ()32i~K (Deputado Floriceno Paixüo),
2.12li~9 (Deputado. Francisco Amaral) e
2.373íK9 (Dep. Nelton Friedricho) regula
mentam a profissão do secretário e dispõem
sobre a sua remuneração.

A esta Comissüo compete a análise da ma
téria, em conformidade ao disposto no *4"
do art. 28 do Regimento Interno.

É o relatório, Senhor Presidente.

11 - Voto do Relator

O Projeto n" l.032IKK. de autoria do nobre
Deputado Floriceno Paixão, fixa o piso sala
rial do Secretário em salário mínimos.

Como a Constituição Federal, em seu art.
7", inciso IV, veda a vinculação do salário
mínimo para qualquer fim. o Projeto de Lei
n" l.0321KK carece de alteração que substitua
o referencial aplicado. para aproveitar-se a
intençüo do legislador que é estabelecer um
salário profissional reajustável para a cate
goria.

J<í os Projetos de Lei n"s 2.1211K9 e
2.573!K9. de autoria dos Deputados Francisco
Amaral e Nelton Friedrich, respectivamente.
estabelecem regras para o exercício da profis
são de Secretário. buscando, através do novo
texto legal. atualizar e aperfeiçoar a Lei n"
7.377. de ZO de setembro de 1985, que dispõe
sobre o mesmo assunto.

Todos os três Projetos de Lei. aqui anexa
dos, tém amparo legal no que se referem a
sua iniciativa e seus propósitos.

Como se configuram como textos inter
complemcntares, permito.-me. apresentar,
em anexo. substitutivo que visa consolidar"In um só texto as intenções dos legisladores,
querendo, com isso. apenas aperfeiçoar a téc
nica legislativa, sem interferir no mérito do
assunto euja apreciação estará a cargo da
douta Comissão do Trabalho. de Adminis
tração e Serviço Público.

Assim. Senhor Presidente e dignos pares,
o Parecer é pela aprovação do substitutivo
que apresentamos em anexo.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de
1989. - Deputado João Hermann Neto, Re
lator.

SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N° 1.032-A, DE 1988

Dispõe sobre o exercício da profissão
de Secretário, revoga a Lei n" 7.377, de
20 de setembro de 1985 e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O exercício da profissão de Se

cretário é regulado pela presente Lei.
Art. 2" para efeito desta lei é conside

rado Secretário:
I - o profissional que possua registro de

vínculo empregatício como secretário, em sua

carteira de trabalho e os nomeados para tais
cargos no serviço público. até cinco anos após
a promulgação desta lei;

11 -o profissional que. mesmo não pos
suindo vínculo empregatício registrado ou
nomeação como secretário. comprove junto
à entidade sindical da categoria, através de
declaraçüocs de empregadores. pelo menos
3 (trés) anos de efetivo exercício da profissão.
na data da promulgação desta lei; e

III - o profissional que possuir diploma
de Secretário ou de Técnico em Secretariado,
sendo neste caso:

a) Secret<írio de Nível Superior. o que pos
suir diploma universitário em Secretariado.
reconhecido e registrado no Ministério da
Educaçüo; e "

b) secretário de Nível Médio. o quc pos
suir diploma em Técnico em Secretariado ou
similar. reconhecido pela autoridade educa
cional competente.

§ I" Até cinco anos ap6s a promulgação
desta lei. cabení à Federação Nacional das
Secretárias e Secretários analisar e definir o;
casos em que são considerados de Nível Supe
rior os secretários com escolaridade plena de
terceiro grau, em outras modalidades. e m
casos similares de portadores de diploma de
segundo grau.

§ 2" Decorridos cinco anos, da data de
promulgação desta lei. o ingresso na catego·
ria de Seeret,írio, será permitido somente ar
profissional portador de diploma de curse
universitário em Secretariado ou de curse
médio em Secretariado ou em técnico de se
cretariado.

Art. 3" O salário profissiona1. para um,
jornada diária de oito horas e semanal de
quarenta horas, será de 37 (trinta e sete
Maiores Valores de Referência (MVR) pan
o Secretário de Nível Superior e de 24 (vintt
e quatro) MVR para o Secretário de Níve
Médio.

Art. 4" São atribuiçdes do Secretário de
Nível Superior:

I - planejamento, organização e direçãc
de serviços de secretaria;

II - assistência c assessoramento direto,
executivos;

III - coleta de informações para conseeu
ção de objetivos e metas de empresas;

IV - redação de textos profissionais espe
cializados, inclusive em idioma estrangeiro
quando as atividades das organizaçt'ies assirr
o exigirem;

V - interpretaçüo e sintetização de texto~

e documentos;
VI - taquigrafia de ditados, discursos

conferências, palestras e explanações, inclu
sive em idioma estrangeiro. quando as ativi
dades das organizações assim o exigirem;

VII - versão e tradução em idioma estran
geiro, quando as atividades das organizaçõe'
assim o exigirem;

VIII - registro e distribuição de expedien
tes c outras tarefas correlatas;

IX - orientação, avaliação e seleção de
correspondência para fins de eneaminhamen
to às chefias; e
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x - trahalho em microcomputador. quan
do as necessidades das organizações assim
o exigirem;

Art. 5" Sáo atribuiçties do Secretário de
Nível Médio:

1- organizaç,io e manutençáo de arquivos
de secretaria;

li - c1assificaçáo. registro e distrihuição
da correspondência;'

III- datilografia de correspondência ou
documento de rotina inclusive em idioma es
trangeiro;

IV - redação c datilografia dc correspon
dência de documentos de rotina;

V - execuçáo de serviços típicos de escri
tório. tais como recepção. registro de com
promissos. informações e atendimento tele
fônico; e

VI - taquigrafia e trabalhos de rotina em
microcomputadores quando as necessidades
das organizaçties assim o exigirem.

Art. 6' O disposto nesta lei aplica-se a
qualquer empregador. quer de natureza pú
blica ou privada. inclusive às entidades sindi
cais de todos os níveis. aos estahelecimentos
de ensino de qualquer natureza e grau. às
fundações. bem como aos casos de contra
tação de profissional para prestar serviços no
exterior.

Art. 7" O registro e a fiscalização do
cxercício profissional da categoria ficarão a
cargo dos Sindicatos dos Secretários na ju ris
dição de suas hases territoriais e da Federaç,io
Nacional das Secretárias e Secretários nas lo
calidades inorganizadas em sindicato.

Art. X" As organizações deverão. dentro
de dois meses. a contar da data da promul
gaç,lo desta lei registrar e enquadrar na cate
goria "Secretário" todos os empregados que
estiverem exercendo funções descritas nos ar
tigos 4'.' e 5" desta lei.

Art. y" Os infratores a qualquer dispo
sitivo desta lei serão multados em valores que
variam de sessenta a cento e vinte vezes o
Maior Valor de Referência (MVR). sendo
a multa aplicada em dobro no caso de reinci
dência.

Parágrafo único. A multa será aplicada
pela Delegacia Regional de Trabalho da Re
gião onde ocorrer a infração. mediante repre
sentação da entidade sindical da categoria.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicaç<lo.

Art. lI. Revogam-se a Lei n" 7.377. de
20 de setemhro de 19R5 e as demais dispo
sições em contrário.

Sala das Comissões. 14 de dezembro de
198Y. - Deputado João Herrmann Netoo.
Relator. -.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. em reunião ordinária plenária
realizada hoje. opinou unanimemente pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica le
gislativa. com substitutivo. do Projeto de Lei
n" 1.032/88 e dos de n'" 2.121 e 2.;'73. de
19RY. apensados. nos termos do parecer do
relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Mário Assad. Vice-Presidente no exer
cício da Presidência; Theodoro Mendes. Pre
sidente; Arnaldo Moraes. Harlan Gadelha.
Leopoldo Souza. Horácio Ferraz. José Tho
maz Nonô. Gerson Peres. Ismael Wanderley.
José Genoíno. Nelson Jobim. Nilson Gibson.
Wagner Lago. Messias Góis. Sigmaringa Sei
xas. Ibrahim Abi-Ackcl. Antônio Mariz.
Aloysio Chaves. Eraldo Tinoco. Francisco
Benjamim. Egídio Ferreira Lima. Jorge Ar
bage. Adolfo Oliveira. Fernando Santana.
Rosário Congro Neto e Jorge Hage.

Sala da Comissáo. 26 de abril de 1990. 
Deputado Mário Assad, Vice-Presidente no
exercício da Presidência - Deputado João
Herrmann. Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO
PELA COMISSÃO

Dispõe sobre o exercício da profissão
de Secretário, revoga a Lei n" 7.377, de
20 de setembro de 1985 e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!.. 1" O exercício da profissão de Se

cret<irio é regulado pela presente lei.
Art. 2' Para efeito desta lei. é conside

rado Secretário:
I - o profissional que possua registro de

vínculo empregatício como secretário em sua
carteira de trabalho. e os nômeados para tais
cargos no serviço público, até 5 (cinco) anos
após a promulgação desta lei;

11 - o profissional que. mesmo não pos
suindo vínculo empregatício registrado ou
nomeação como secretário. comprove junto
à entidade sindical da categoria. através de
declarações de empregadores. pelo menos 3
(três) anos de efetivo exercício da profissão.
na data da promulgação desta lei; e

III - o profissional que possuir diploma
de Secretário ou de Técnico em Secretariado.
sendo neste caso:

a) Secret,irio de Nível Superior. o que pos
suir diploma universitário em Secretariado.
reconhecido e registrado no Ministério da
Educação; e

b) Secret<irio de Nível Médio. o que pos
suir diploma de Técnico em Secretariado ou
similiar. reconhecido pela autoridade educa
cional competente.

§ 1" Até 5 (cinco) anos após a promul
gação desta lei caberá à Federação Nacional
das Secretárias e Secret<irios analisar e definir
os casos em que são considerados de Nível
Superior os secretários com escolaridade ple
na de terceiro grau. em outras modalidades.
e os casos similares de portadores de diploma
de segundo grau.

§ 2" Decorridos 5 (cinco) anos da data
de promulgação desta lei. o ingresso na cate
goria de Secretário sení permitido somente
ao profissional portador de diploma de curso
universitário em secretariado ou decurso mé
dio em secretariado ou em técnico de sccre
tariado.

Art. 3" O salário profissional para uma
jornada diária de _8 (oito) horas e semanal

dc 40 (quarenta) horas será de 37 (trinta e
sete) Maiores Valores de Referência (MVR)
para o Secretário de Nível Superior. e de
24 (vinte e quatro) MVR para o Secretário
de Nível Médio.

Art. 4" São atribuições do Secretário de
Nível Superior:

I - planejamento. organização e direção
de serviços de secreta :ia;

11 - assistência e a!;sessoramento direto a
executivos;

III- coleta de informações para .consecu
ção de objetivos e metas de empresas;

IV - redação de te ,tos profissionais espe
cializados. inclusive em idioma estrangeiro,
quando as atividades das Organizações assim
o exigirem;

V - interpretação e sintetização de textos
e documentos;

VI - taquigrafia de ditados. discursos,
conferências. palestras e explanações. inclu
sive em idioma estrangeiro. quando as ativi
dades das Organizações assim o exigirem;

VII - versão e trad Lição em idioma estran
geiro, guando as atividades das organizações
assim o exigirem;

VIII - o registro e distribuição de expe
dientes e outras taref;;s correlatas;

IX - orientação. avaliação e seleção de
correspondência para 'ins de encaminhamen
to às chefias; e

X - trabalho em m crocomputador. quan
do as necessidades diLs .Organizações assim
o exigirem.

Art. 5" São atribuições do Secretário de
Nível Médio:

I - organização e rr anutenção de arquivos
de secretria;

11 - classificação. -egistro e distribuição
da correspondência;

III - datilografia de correspondência ou
documento de rotina inclusive em idioma es- •
trangeiro; .

IV - redação e datilografia de correspon
dência dc documentos de rotina;

V - execução de Sé rviços típicos de escri
tório, tais como recepção. registro de com
promissos. informaçõ,:s e atendimento tele
fônico; e

VI - taquigrafia c I rabalhos de rotina em
microcomputadores cuando as necessiades
das Organizações assim o exigirem.

Art. 6"' O dispos!) nesta lei aplica-se a
qualquer empregador, quer de natureza pú
blica ou privada. inclusive à entidades sindi
cais de todos os níveis. aos estabelecimentos
de ensino de qualqut'f natureta e grau. às
fundações. bem como aos casos de contra
tação de profissional ç>ara prestar serviços no
exterior.

Art. 7" O registro e a fiscalização do
exercício profissional da categoria ficarão a
cargo dos Sindicatos dos Secretários na juris
dição de suas bases territoriais.

Par<igrafo único. Nas localidades em que
a categoria não esteja organizada em sindica
tos. o registro e a fi!calização previstos no
caput icarão a cargo da Federação Nacional
das Secretárias e Secrdários.
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Art. R" As organizações deverão. dentro
de 2 (dois) meses, a contar da data da promul
gação deta lei, registrar e enquadrar na cate
goria "Secretário" todos os empregados que
estiverem exercendo funções descritas nos
arts. 4" e 5" desta lei.

Art. 9" Os infratores de qualquer dispo
sitivo desta lei serão multados em valores que
variam de 60 (sessenta) a 120 (cento e cinte)
vezes o Maior Valor da Referência (MVR),
sendo a multa aplicada em dobro no caso

.de reincidência.
Parágrafo único. A multa será aplicada

pela Delegacia Regional do Trabalho da Re
gião onde ocorrer a infração. mediante repre
sentação da entidade sindical da categoria.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se a Lei n" 7.377. de
20 de setembro de 1985 e as demais dispo
sições em contrário.

Sala da Comissão, 26 de abril de 1990. 
Deputado Mário Assad, Vice-Presidente no
exércício da Presidência -'- Deputado João
Herrmann Neto. o Relator:

PARECER DA COMISSÃO DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO

E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

O presente processo contém Projeto de Lei
1032-A/88 de autoria do Deputado Floriceno
Paixáo, aprovado 'na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Redação, regulamentando a
profissão de Secretário e dá outras providên
cias.

A esta Comissão compete a análise da ma
téria, em conformidade ao disposto no § 4"
do art. 28 do Regimento Interno.

É O relatório Sr. Presidente.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei n" 1.032 -A/88, de autoria
do nobre Deputado Floriceno Paixão. vem
de ser aprovado na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Redação com Substitutivo.

O Relator Deputado João Herrmann Ne
to, em seu' voto, propôs tal substitutivo em
resultado de acurada análise sobre os proje
tos anteriormente anexados, que versavam
sobre o assunto (PL. n'." 2.121189 e 2573/89),
enfatisando buscar "através de novo texto
legal, atualizar, e aperfeiçoar a Lei n" 7.377,
de 30 de setembro de 1985.....

Em que pese o nosso aplauso ao devotado
interesse do nobre parlamentar entendemos
que o texto em pauta merecer ser detalhado
mais amplamente de forma a melhor atender
às ansiedades, direitos e reivindicações justas
da classe secretaria!.

Daí por que, permito-me apresentar em
anexo, forma ampliada do substitutivo em
questão, com'o cuidado de não ferir sua cons
titucionalidade e juridicidade, já confirmadas
pela Comissão de Constituição, Justiça e Re
dação.

Saliento a indispensável ênfase que cuidei
dar ao instituto do Direito Adquirido, preco
nizado pelo Inciso XXXVI, do art. 5" da
Constituição Federal vigente. Tal medida

protegerá os interesses de uma expressiva po
pulação de Secretários, a exemplo dos bene
fícios que trouxe a outras categorias. quando
de sua regulamentação.

É o que está expresso na inclusão dos pará
grafos de 1 a 5 do artigo 2". eliminando-se
o anterior parágrafo 1" do mesmo artigo.

O prazo de provisionamento foi revisto no
inciso I do artigo 1". para que a medida seja
mais justa e adequada.

As demais pequenas alterações visam tão
somente a maior clareza redacional. que nos
parece de bom aviso, de forma a evitar inter
pretação indesejáveis.

Assim. Senhor Presidente e dignos pares.
o parecer é pela aprovação do substitutivo
que apresentamos em anexo.

Sala das Comissões, Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame.

SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N' 1.032-A, DE 1988

Dispõe sobre O' exercício da profissão
de Secretário, revoga a Lei n' 7.377, de
30 de setembro de 1985 e dá outras provi
dências.

O Congres!io Nacional decreta:
Art. I" O exercício da profissão de Se

cretária é regulado pela presente lei.
Art. 2" Para efeit1i ,desta lei é conside-

rado secretário. .
1-o profissional que possua registro de

vínculo empregatício como secretário, em sua
carteira de trabalho e os nome,ados para tais
cargos no serviço público, na data da publi
cação desta lei:

II -o profissional que, mesmo não p,?s
suindo vínculo empregatício registrado ou
nomeação como secretário, comprove junto
à entidade sindical da câtegoria, através de
declarações de empregadores, pelo menos 3
(três) anos de efetivo exercício da profissão.
na data da publicação desta lei; e

IH - o profissional que possuir diploma
de Secretário ou de Técnico em Secretariado,
sendo neste caso:

a) Secretário de Nível Superior, o que pos
suir diploma universitário em Secretariado,
reconhecido e registrado no Ministério da
Educação;

b) Secretário de Nível Médio, o que pos
suir diploma em Técnico em Secretariado.
reconhecido pela autoridade educacional
competente.

§ 1" Na data da publicação desta lei serão
considerados secretários de Nível Médio os
profissionais que possuírem certificado de
qualquer curso de 2" grau para: fins do Regis
tro Profissional de que trata o artigo 2" desta
lei.

§ 2' De acordo com o instituto do Direito
Adquirido preconizado no inciso XXXVI do
art. 5" da Constituição Federal vigente, serão
também considerados Secretários de Nível
Médio os profissionais que na data de publi
cação desta lei comprovem 3 (trê.s) anos de
exercício da profissão mesmo sem compro
vante de conclusão de curso de nível médio
de 2" grau.

§ 3' Na data da publicação desta lei serão
considerados Secretários de Nível Superior
os profissionais que comprovem conclusão de
curso superior na área não específica.

§ 4" De acordo com o instituto do Direito
Adquirido preconizado no inciso XXXVI do
artigo 5" da Constituição Federal vigente. se
rão também considerados Secretário de Nível
Superior os profissionais que na data de pu
blicação. comprovem efetivo exercício da
profissão por 5 (cinco).

§ 5" Decorridos cinco anos, da data de
publicação desta lei. o ingresso na categoria
de Secretário, será permitida somente ao pro
fissional. portador de diploma de curso uni
versitário ou secretariado ou de curso médio,
em secretariado ou em técnico de secreta
riado.

Art. 3" O salário profissional. para uma
jornada diária de oito horas e semanal de
quarenta horas. será de 37 (trinta) e sete)
Maiores Valores de Referência (MVR) para
o Secretário de Nível Superior e de 24 (vinte
e quatro) MVR para o Secretário de Nível
Médio.

Art. 4" São atribuições do Secretário de
Nível Superior:

1- planejamento. organização e direção
de serviços de secretaria;

II - assistência e assessoramento a seus
superiores diretos;
lIl- coleta de informações para consecu

ção de objetivos e metas de empresas;
IV - redação de textos profissionais espe

cializados. inclusive em idioma estrangeiro.
quando as atividades das Organizações assim
o exigirem;

V - interpretação e sintetização de textos
c documentos;

VI- taquigrafia de ditados. discursos,
conferências palestras e explanações. inclu
sive em idioma estrangeiro, quando as ativi
dades da Organizações assim o exigirem;

VIl- versão e tradução em idioma estran
geiro. quando as atividades das Organizações
assim o exigirem;

VIIl- registro e distribuição de expedien
tes e outras tarefas correlatas;

IX - orientação. avaliação e seleção de
correspondência para fins de encaminhamen
to às chefias; e

X - trabalho em microcomputador. quan
do as necessidades das Organizações assim
o exigirem;

Art. 5" São atribuições do Secretário de
Nivel Médio:·

I - organização e manutenção de arquivos
de secretaria;

II - classificação, registro e distribuição
de correspondência;

1I1 - datilografia de correspondência ou
documento de rotina. inclusive em idioma
estrangeiro;

IV - redação e datilografia de correspon
dência de documento de rotina;

V - execução de serviços típicos de escri
tório, tais como recepção. registro de com
promissos, informações e atendimento tele
fônico; e
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VI~ taquigrafia e trabalhos de rotina em
microcomputadores quando as nece'ssidades
das Organizações assim o exigirém.

Art., 6" O disposto .nesta lei aplica-se a
qualquer empregador, quer de natureza pú
blica ou privada, inclusive às entidades asso
ciativas e sindicais' de todos os níveis, aos
estabelecimentos de ensino de qualquer natu
reza e grau e' às Fundações, bem' como aos
casos de contratação de Secretários brasilei
ros em representaçqes diplomáti.cas d~. qual-
quer grau, sediada's no País. o.'

Art. 7" O registro. ç: a fi~cali:(:ação do
exercício profissional da Categoria ficarão a
cargo dos Sindicatos da' Classe,' V - e
xecuçãb de serviços 'tipicos de escritório, tais
como recepção, regi~trq .de coínpromissos,
informações e atendimento telefônico'; e em .
suas basses territoriais e nas suas Organiza
ções Sindicais Superiores onde não existir'o
Sindicato.
. Art. R" Os empregadores mencionados

no art. 6" desta lei, dentro de3 (três) meses,
a contar da data de publicação destá lei deve
rão enquadrar como Secretário todos os seus
empregados que 'de acordo co'm o art. 2",
estiverem exercendo fúriç6esdescritas nos ar
tigos 4" e 5" desta lei.

Art.9" Os infratores a qualquer dispo
sitivo desta lei serão multados em valores que
variam de sessenta a cento e vinte vezes Q

Maior Valor de Referência (MVR), ou qual
quer outro índice que venha a substituí-lo,
sendo a multa apliCada em dobro em cado
de reincidência. .

Parágrafo único. A murta será aplicada
pela Delegacia Regional do T~abalho da Re
gião onde ocorrer a infração, médiante repre
sentação da entidade sindical'da categoria.

Art.lO. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. ," -I'·

Art. ;,11. Revogam-se a Lei. n" 7.377, de
30 de setembro de '1985 e as demais dispo
sições em contrário.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1990. 
Antonio Carlos Mendes Thamee, Deputado
Federal.

. ,IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, em reunião ordinária
realizada em 24-5-90, opinou; unanimemen
te, pela aprovação do Projeto de Lei-n'
1.032/88, nos termos do Substitutivo apresen- '
tado pelo Relator e com adoção, de uma
emenda oferecida pelo Deputado Nelton.
Friedrich.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Amaury Müller, Presidente; Carlos Al
berto Caó, José da Conceição, Mário Lima,
Mauro Sampaio, Tidei de Lima, Costa Fer
reira, Eraldo Trindade, Célio de Castro,
Francisco Küster, Geraldo Campos, Paulo
Paim, Domingos Leonelli, Edmilson Valen-'
tim, Augusto Carvalho, Aristides Cunha,
Myriam Portella, Nelton Friedrich: Vilson
Souza, floriceno Paixão e Jones Santos Ne- ,
ves.

Sala da Comissão, 24 de maio de 1990.
- Deputado Amaury Müller, Presidente,
Deputado Antonio Carlos Mendes 'Tha!lle"
Relator. .

SUBSTITUTIVOÁDOTADQ
PELA COMISSÃO

Dispõe sobre I> exercíció da profissão
de Secretário, revoga a Lei n" 7.377, de
30 de setembro de 1985 e dá outras provi
dênciás. ,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O' exercício da profissão de Se

cretário é regulado pela presente lei.
Art. 2" Para efeito desta lei é conside-

rado secretário: .

I - o profiSSIonal que poss~'a registro de
vínculo empregatício como secretário, em sua
carteira de trabalho e os nomeados para tais
cargos no serviço público, na data da publi-
cação desta lei; .
: II - o 'profissional que, mesmo' não pos

suindo vínculo empregatício registrado. ou
nomeação como secrétário, comprove junto
à entidade sindical da categoria, através de
declarações de empregadores, pelo menos 3'
(três) anos deefetivo exercício da protissão,
na data da publicação desta lei; e

III - o profissional que possuir diploma
de Secretário ou de Técnico em Secretariado,
sendo neste caso:

a) Secretário de Nível Superior, o que pos
suir diploma universitário em Secretariado,
reconhecido e registrado no Ministério da
Educação; e

b) Secretário de Nível Médio, o que pos
suir diploma em Técnico em Secretariado,
reconheéidopelaautoridade educacional
competente,

§ 1" Na data da publicação desta lei serão
considerados Secretários de Nível Médio os
profissionais que possuírem certificado de
qualquer curso de 2" grau para fins do Regis
tro Profissional de quetratao artigo 2" desta
lei.' "

§ 2'" De acordo coin o instituto do Direito
Adquirido preconizado no inciso XXXVI do
art. 5" da Constituição Federal vigente, serão
também co~iderados Secretários de Nível
Médio os profissionais que na data depubli
cação desta' lei comprovem 3 (três) anos de
exercício da profissão. mesmo sem compro
vante de conclusit~ de curso de nível médio
de 2" grau.

§ 3" 'Na data da publicação desta lei serão
considerados Secretários de' Nível Superior
os profissionais que comprovem conclusão de
curso superior na área não específica.

§ 4" De acordo com o instituto do Direito
Adquirido preconizado no inciso XXXVI do
artigo 5" da Constituição Federal vigente, se
rão também consideradosSecretário de Nível

.Superior os profissfô~ais que na data de pu
blicação" comprovem efetivo exercício da
profissão por 5 (cinco) anos.

§ 59 Decorridos cinco anos da data de pu
blicação desta lei, o ingresso na categoria de
Secretário será permitida somente ao profis-

sional portador de diploma de curso uni
yersit~rio ou secretariadõ ou de' curso médio,
em secretariado, ou em técnico de secreta-
riado. .
.. Árt: 3". O salário~profissional, para uma
jornada diária de oito poras e semaria! de
quaren~a horas, s~rá de 37 (trintá e sete)
Maiores Valores de Referência (MVR) para
o Secretário de.Nível Superior e de 24 (vinte
é quatro) MVR, para o Secretário de Nível
Médio., ... '

Art. 4" São atribuições do Secretário de
Nível Superior: . '

I,-planejamento, organização e direção
de serviços desecretaria;
, II - assistência e assesso'ramento a seus

superiores diretos; .
III - coletade informações para consecu

ção de objetivos e metas de empresas;
, IV - redação de textos profissionais espe

cializados, inclusive em idioma estrangeiro,
quando as atividades das Organizações assim
o exigirem; .

V.....:·interpretação e sintetização de textos
e documentos;

VI ---: taquigrafia de ditados, discursos,
conferências palestras e explanações,' iriclu- .
sive em idiomas estrangeiros, quando as ativi
dades da Organização assim o exigirem;

VII - versão e tradução em'idioma estran
geiro, quando as atividades das Organizações
assim oexigirem;.. .
VIII - registro e distribuiçãodé expedIentes
e outras tarefas corr.elatas;· .

IX - orientação, avaliação e seleção de
correspondência para fins de encaminhámen
to às Chefias; e .

X - trabalho em microcomputador, quan
do as necessidades das Organizações assim
o exigirem; .

Art. 5" São atribuições'do Secretário de
Nível Médio:

I - organização e manutenção de arquivos
de secretaria; .

II - classificação, registro e distribuição
de correspondência;

lU - datilografia de correspondência ou
documento de rotina, inclusive em idioma
estrangeiro ;

IV.....:... redação e datilografia de correspon
dência de documento de rotina;

V - execução de serviços típicos de escri
tório, tais como recepção, registro de com"
promissos, informações e' atendimento tele
fõnico;e

VI --,- taquigrafia e. trabalhos de rotina em
microcomputadores quando as necessidades
das Organizações assim o exigirem..

. Art. 6"0 'disposto nesta Íei' aplica-se a
qualquer empregador, quer de náturezapú
blica ou 'privada, inclusive às entidades asso
ciativas e sindica~s de todos' os, níveis, aos
estabelecimentos de ensino de qualquer natu
reza e grau e· às fundações, bem corno aos'
casos de con'tratação de Secretários brasilei
ros em representações diplomátias de qual
quer grau, sediadas no País.

Art. 7" O registro e a fisdalização do
exercício .profissi~nal da categoria ficarão a.
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cargo dos Sindicatos da Classe em suas bases
territoriais e nas suas Organizações Sindicais
Superiores onde não existir o Sindicato.

Parágrafo único. Durante cinco anos, a
partir da publicação desta lei. somente pode
rão ser contratados como secretários ou se
cretárias os estudantes de Secretariado em
nível médio e superior mediante registro pro
fissional provisório. com validade máxima de
três anos. '

ArL 8" Os empregadores 'mencionados
no art. 6" desta lei. dentro de 3 (três) meses.
a contar da data de publicação desta lei deve
rão enquadrar como Secretário todos os seus
empregados que de acordo com o art. 2".
estiverem exercendo funções descritas nos ar
tigos 4" e 5" desta lei.

Art. 9" Os infratores a qualquer dispo
sitivo desta lei serão multados em valores que
variam de sessenta a cento e vinte vezes o
Maior Valor de Referência (MVR). ou qual
quer outro índice que venha a substituí-lo.
sendo a multa aplicada em dobro em caso
de reincidência.

Parágrafo único. A multa será aplicada
p~la Delegacia Regional do Trabalho da re
gião onde ocorrer a infração. mediante repre
sentação da entidade sindical da categoria.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se a Lei n" 7.377. de
30 de setembro de 1985 e as demais dispo
sições em contrário.

Sala da Comissão. 24 de maio de 1990.
- Deputado Amaury Müller, Presidente 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame,
Relator.

PARECER DA COMISSÃO

DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I - Relatório

Trata o presente projeto de lei. de autoria
do Deputado Floriceno Paixão. da regula
mentação da profissão de Secretário, já apro
vado na Comissão de Constituição, Justiça
e de Redação e na Comissão de Trabalho
e Previdência Social, com Substitutivo.

É o relatório. Senhor Presidente.

II - Voto do Relator

A matéria obteve aprovação na Comissão
de Constituição, Justiça e de Redação nos
termos do Substitutivo do Relator, Deputado
João Hermann Neto.

Na Comissão de Trabalho e Previdência
Social, foi aprovado o parecer do Relator.
Deputado Antônio Carlos Mendes Thame.
favorável com Substitutivo aperfeiçoando o
anterior e dando ênfase ao instituto do Direi
to Adquirido, preconizado no inciso XXXVI
do artigo 5" da Constituição Federal.

Entendo que o artigo 3" do citado Substi
tutivo deveria ter a seguinte redação:

"Art. 3" O salário mínimo profissio
nal, para uma jornada diária de oito ho
ras de trabalho e semanal de quarenta

horas. será de 37 (trinta e sete) Maiores
Valores de Referência (MVR) para o
Secretário de Nível Superior e de 24 (vin
te e quatro) Maiores Valores de Refe
rência (MVR) para o Seeret<írio de Nível
Médio."

Diante do exposto. opinamos pela aprova
ção do Substitutivo da Comissão ~e Traba~ho

e Previdência Social com a alteraçao do artIgo
3". na forma da Emenda Substitutiva, anexa.

Sala das Sessões. 30 de maio de 1990. 
Deputado Stélio Dias, Relator.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao art. 3'. a seguinte redação:

"Art. 3" O sal<írio mlnimo profissio
nal. para uma jornada diária de oito ho
ras de trabalho e semanal de quarenta
horas, será de 37 (trinta e sete) Maiores
Valores de Referência (MVR) para o
Secretário de Nível Superior e de 24 (vin
te e quatro) Maiores Valores de Refe
rência (MVR) para o Secretário de Nível
Médio." ,

Sala das Sessões. 3()" de maio de 1990. 
Deputado Stélio Dias. Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia. Indústria e Co
mércio, na reunião ordinária. realizada em
30 de maio de 1990, aprovou o Parecer do
Relator. Deputado Stélio Dias. favorável.
cám adoção do Substitutivo da Comissão de
Trabalho. Administração e Serviço Público.
com Subemenda Substitutiva. ao Projeto de
Lei n'.' 1.032/88. contra o voto do Deputado
Afif Domingos.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Marcelo Cordeiro. Presidente; Fernan
do Gasparian, 1" Vice-Presidente; Ézio Fer
reira, 2" Vice-Presidente; Luiz Salomão, 3"
Vice-Presidente; Luiz Vianna Neto, Jayme
Paliarin, Stélio Dias, Ivo Vanderlinde, Artur
Lima Cavalcanti, Lúcia Vânia, Manoel Cas
tro. Felipe Mendes, Ronaro Corrêa, Ottomar
Pinto, Aluísio Campos, Afif Domingos, Re
nato Johnsson, Manoel Moreira, Genebaldo
Correia, Francisco Rolim, Virgildásio de Se
nna, Amilcar Moreira, Luís Roberto Ponte,
Vladimir Palmeira, Sérgio Werneck, João
Paulo, Marcos Queiroz, Expedito Machado,
Ronaldo César Coelho e Paulo Zarzur.

Sala da Comissão 30 de maio de 1990. 
Deputado Marcelo Cordeiro, Presidente 
Deputado Stélio Dias, Relator.

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA
(Ao Projeto de Lei n" 1.032. de 1988)

Dê-se ao art. 3" a seguinte redação:

"Art. 3" O salário mínimo profissio
nal. para uma jornada diária de oito ho
ras de trabalho e semanal de quarenta
horas. será de 37 (trinta e sete) Maiores

Valores de Referência (MVR) para o
SecretLÍrio de Nível Superior e de 24 (vin
te e quatro) Maiores Valores de Refe
rência (MVR) para o Secretário de Nível
Médio."

Sala da Comissão, 30 de maio de 1990.
- Deputado Marcelo Cordeiro, Presidente
- Deputado Stélio Dias, Relator.

PROJETO DE LEI N° 1.139-A, DE 1988
(Do Sr. Arnold Fioravante)

Proíbe a venda no varejo de pacotes
contendo várias unidades da mesma mer
cadoria sem que haja opção para com
pras unitárias; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, com emenda;
da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção; e, da Comissão de Finanças e Tribu
tação, pela aprovação, com emenda.

(Projeto de Lei n" 1.139. de 1989. a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Aos mercados, supermercados

ou mercearias fica proibida a venda de paco
tes com vLÍrias unidades da mesma merca
doria, sem opção para a compra unitária.

Art. 2" Aos infratores desta lei será apli
cada multa correspondente 11 10 (dez) OTN.
cobrada em dobro em caso de reincidência.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicaç'io.

Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

É preciso conter o abuso e a voracidade
comercial que obriga a compra de mercado
rias em pacotes de várias unidades para ven
der mais. sem que o comprador tenha oportu
nidade de reduzir seus gastos comprando por
unidades isoladas.

Comerciantes inescrupulosos atendem des
se modo a estreitíssima faixa da população.
aquela de alto poder econômico. em detri
mento da grande maioria cujo orçamento não
permite mais do que a aquisição de algumas
poucas unidades de cada vez.

Sala das Sessões. 9 de novembro de 1988.
- Deputado Arnold Fioravante.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E J_USTIÇA

EDEREDAÇAO

I - Relatório

Com este projeto de lei. o ilustre Deputado
Arnold Fioravante pretende regular a venda
de produtos em pacotes de várias unidades
da mesma mercadoria, sem opção para a
compra unitária.
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De acordo com a proposta, ficam os merca
dos, supermercados e mercearias obrigados
de oferecer opçüo de venda, em unidades,
dos produtm acondicionados em pacotes, sob
pena de puniçüo pecuniária correspondente
a 10 vezes o valor da Obrigação do Tesouro
Nacional- OTN.

Como justificativa de sua proposição, o
ilustre Parlamentar enfatiza a necessidade de
conter o "abuso e a voracidade comercial que
obriga a compra de mercadoria em pacotes
de várias unidades para vender mais, sem
que o comprador tenha oportunidade de re
duzir seus gastos comprando por unidades
isoladas", E conclui:

"Comerciantes inescrupulosos aten
dem desse modo a estreitíssima faixa da
população, aquela de alto poder econô
mico, em detrimento da grande maioria
cujo orçamento nüo permite mais do que
a aquisição de algumas poucas unidades

.de cada vez. "

É o relatório.

n - Voto do Relator

Regimentalmente, cabe a esta Comissão
opinar sobre a matéria quanto aos aspectos
de constitucionalidade. juridicidade e de téc
nica legislativa.

Sob o ponto de vista constitucional. o pro
jeto encontra-se embasado nas disposições
do art. 22, inciso I que confere competência
à Uniüo para legislar sobre direito comercial.
Também encontra-se amparado nas disposi
ções do art. 61, que confere legitimidade à
iniciativa. por não se incluir esta no domínio
daquelas privativas do Presidente da Repú
blica.

O projeto é também jurídico, por não coli
dir com os princípios gerais do direito nem
atenta contra os bons costumes e a ordem
estabelecida.

Finalmente, quanto à técnica legislativa,
o projeto encontra-se elaborado de confor
midade com os mandamentos recomendáveis
para a feitura das leis. Apenas deve ser substi
tuídos o indexador da multa, visto que a OTN
foi extinta pela Lei n" 7.730, de 31 de janeiro
de 19f\9, que institui o denominado "Plano
Verão".

No mérito, somos pela rejeição do projeto.
posto que prOlbe a venda pelas mercearias,
supermercados e mercados, dos produtos
acondicionados na forma que menciona,
quando se sabe que tais estabelecimentos são
meros intermediários do comércio.

Diante do exposto. o nosso voto é pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Lei n" 1.139, de
1989, com a emenda em anexo. No mérito
não somos pela rejeição, pelas razões expos
tas.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 1989.
- Deputado Alcides Lima, Relator.

EMENDA

Substitua-se, no art. 1\' do projeto, a ex
pressão "lO (dez) OTN", por "61,7 vezes

o valor do Bônus do Tesouro Nacional 
BTN".

Sala da Comissão, de 19f\9.
- Deputado Nelson Jobin, Presidente - De
putado Alcides Lima, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redaçüo, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, com emenda, do Projeto de Lei n"
1. 139/f\f\, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Mendes Ribeiro, no exercício da Presi
dência (art. 76.caput, in fine, do RI); Ber
nardo Cabral. Carlos Vinagre, Harlan Gade
lha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Osval
do Macedo, Michel Temer, Nilson Gibson,
Plínio Martins, Theodoro Mendes, Renato
Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada,
Tito Costa, Alovsio Chaves, Costa Ferreira•
Dionísio Hage, - Messias Góis, Ney Lopes,
Jorge Arbage, Vilson Souza, Juarez Marques
Batista, Sigmaringa Seixas, Gerson Peres,
Miro Teixeira, Roberto Torres, Ibrahim Abi
Ackcl, José Genoíno, Marcos Formiga, Afrí
sio Vieira Lima, Francisco Sales, José Melo,
Jorge Hage, Wagner Lago, Alcides Lima,
Eduardo Bonfim e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1989.
- Deputado Mendes Ribeiro, no exercício
da Presidência - Deputado Alcides Lima,
Relator.

EMENDA ADOTADA

PELA COMISSÃO

Substitua-se, no art. I" do projeto, a ex
pressão "10 (dez) OTN" por "61,7 vezes o
valor do Bônus do Tesouro Nacional 
BTN".

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1989.
- Deputado Mendes Ribeiro, no exercício
da Presidência - Deputado Alcides Lima,
Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR,

MEIO AMBIENTE E MINORIAS

I - Relatório

Julgo desnecessário tecer outros comentá
rios sobre o Relatório em si, já que os do
Relator da Comissão de Constituição, Justiça
e de Redação são mais do que suficientes.

U - Voto do Relator

Não entramos, evidentemente, no parecer
do nobre Relator Deputado Alcides Lima no
que diz respeito a constitucionalidade, juridi
cidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Lei n" 1.139, de 1989, uma vez que isto
é de competência da Comissão da qual ele
faz parte.

Entretanto, data venia, nos permitimos dis
cordar do seu parecer negativo quanto ao
mérito do referido projeto. O seu argumento
de que firmas citadas - mercearias super
mercados, mercados - não poderiam vender

unidades separadas, e sim os pacotes com
várias unidades, porque silo meros interme
diários não procede, uma vez que, se são
eles que passam a mercado ria do público con
sumidor, os fabricantes telão que se adaptar
ao sistema de venda. Veja-se o exemplo simi
liar dos cigarros. Há a ver,da (em maior nú
mero) das unidades ou maços e também a
venda de pacotes de 6, li) ou 12 unidades.
Acho o projeto muito importante 'na defesa
do consumidor, principalmente o de baixa
renda. Por isso, sou favorável a sua apro
vação.

É este, salvo melhor jUÍi:o, o meu parecer.
- Deputado Elias Murad, PSDB - MG.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorim , em reunião ordi
nária realizada hoje, opinc1u pela aprovação,
por unanimidade, do Projeto de Lei n"
1.139/f\9 - do Sr. Arnold Fioravante -.,. nos
termos do voto do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Adolfo Oliveira, Presidente; Raimundo
Bezerra, Geraldo Alckmir Filho e Eunice Mi
chiles, Vice-Presidentes, Bosco França, Jor
ge Leite, Samir Achàa, Roberto Rollemberg,
Júlio Campos. Fábio Feldmann, Tadeu Fran
ça, Ary Valadüo, Roberto Torres, Lurdinha
Savignon, Miraldo Gome!:, Antero de Bar
ros. Jofran Frejat, Raimundo Rezende, Be
nedita da Silva, Artur d<, Távola, Ronaro
Corrêa e Edivaldo Holanda.

Sala da Comissão. 4 de abril de 1990. 
Deputado Adolfo Oliveira, Presidente - De
putado Elias Murad, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei n" I.IJ9, de 1988, deter
mina basicamente que "ao; mercados, super
mercados ou mercearias fica proibida a venda
de pacotes com várias ur. idades da mesma
mercadoria, sem opção para a compr:a unitá
ria". Em seguida, o projeto estabelece a apli
cação de multas para os casos de infração
ao referido dispositivo.

A Comissão de Consti:uição e Justiça e
de Redação opinou pela C(Institucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa com emenda
alterando a expressão do valor da multa con
tida no projeto original. Em seguida, a Co
missão de Defesa do Consumidor e do Meio
Ambiente também opinou pela aprovação do
Projeto de Lei n" 1.139, de: 1988.

U - Voto do Ftelator

O ponto de partida de nossa análise são
os pareceres favoráveis qu e o projeto de lei
recebeu nas comissões que deliberaram sobre
a matéria, a de Constituição e Justiça e a
de Defesa do Consumidor. Em tese, se a nova
lei proposta favorece o consumidor e não
atenta contra os princípios do direito também
não prejudica as finanças públicas, dada a
maior fluidez no comércio que se seguiria
à sua vigência.
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Nesse ponto de se assegurar as trocas co
merciais é que gostaríamos de nos deter. Da
forma como o projeto de lei foi redigido,
parece haver potencialmente alguma inflexi
bilidade na aplicação dos dispositivos propos
tos. Pode fugir ao legislador a ocorrência de
produtos ou situações onde não seja uma prá
tica viável a oferta de unidades isoladas para
venda ao consumidor final. Assim, por exem
plo, cigarros ainda são vendidos por unidade
em praticamente todas as pequenas mercea
rias da região Nordeste, mas nada justifica
que se faça a exigência para tal sistema de
vendas em um supermercado daquela região
ou, muito menos, que se vendam cigarros,
por unidade, na zona sul da cidade do Rio
de Janeiro ou nos principais supermercados
de São Paulo.

Entendemos que, para se preservar o Pro
jeto de Lei n" 1.138, de 1988, sem ferir a
elogiável iniciativa do nobre colega, Depu
tado Arnold Fioravante, deveríamos flexibi
lizar o art. 1" do mencionado projeto de lei,
abrindo a possibilidade ou, melhor, deixando
a cargo dos órgãos ou entidades locais de
proteção ao consumidor a definição dos pro
dutos que devam obedecer, ou os que estejam
isentos de "opção para a compra unitária".

Dessa forma, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n" 1.139, de 1988, acrescido
da seguinte Emenda:

EMENDA

Acrescente-se ao art. 1" do Projeto de Lei
n' 1.139, de 1988, o seguinte dispositivo:

"Parágrafo único. Compete aos ór
gãos oficiais de defesa do consumidor,
na forma estabelecida pelo Poder Execu
tivo, definir as mercadorias comerciali
zadas com a opção para compra unitária
definida neste artigo em cada categoria
de estabelecimento comercial."

Sala da Comissão, de 1990.
- Deputado José Carlos Grecco, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, na
reunião ordinária realizada em 6 de junho
de 1990, opinou, unanimemente, pela apro
vação do Projeto de Lei n" 1.139/88, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado José
Carlos Grecco, com uma emenda.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Francisco Dornelles, Presidente; Arnal
do Prieto e José Carlos Grecco, Vice:Presi
dentes; Del Bosco Amaral, Paulo Ramos,
Fernando Velasco, Paulo Mincarone, Simão
Sessim, Saulo Queiroz, Rita Furtado, Arolde
de Oliveira, Expedito Machado, Edmundo
Galdino, Irajá Rodrigues, Edvaldo Motta,
Gilson Machado, José Ulisses de Oliveira,
Flávio Palmier da Veiga, Fernando Gaspa
rian, Mussa Demes, Miro Teixeira, José Ser
ra e Paulo Zarzur.

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. 
Deputado Francisco Dornelles, Presidente 
Deputado José Carlos Grecco, Relator.

EMENDA ADOTADA

PELA COMISSÃO

Acrescente-se ao art. l' do Projeto de Lei
n" 1.139, de 1988, o seguinte dispositivo:

"Parágrafo único. Compete aos ór
gãos oficiais de defesa do consumidor,
na forma estabelecida pelo Poder Execu
tivo, definir as mercadorias comerciali
zadas com a opção para compra unitária
definida neste artigo em cada categoria
de estabelecimento comercial."

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. 
Deputado Francisco Dornelles, Presidente 
Deputado José Carlos Grecco, Relator.

PROJETO DE LEI N' 1.523-A, DE 1989
(Do Sr. Oswaldo Lima Filho)

COIicede pensão especial a Nelcy da Sil
va Campos e outros; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, com Substi
tutivo; e da Comissão de Finanças e Tri·
butação, pela aprovação, com adoção do
Substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

(Projeto de Lei na 1.523, de 1989, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O Poder Executivo pagará a Nel

cy da Silva Campos, Prático da Barra do Por
to do Recife, em Pernambuco e a cada um
dos tripulantes do rebocador "Saveiro", que
cooperaram no reboque do Petroleiro "Jato
bá" em 12 de maio de 1985, uma pensão
equivalente a 8 (oito) salários mínimos men
sais.

Art. 2' A pensão especial prevista nesta
lei poderá ser percebida cumulativamente
com outra pensão ou aposentadoria da Previ
dência Social.

Art. 3' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Justificação

Esta proposição se justifica pelo invulgar
merecimento do Prático da Barra, Nelcy da
Silva Campos e dos tripulantes do rebocador
"Saveiro", daquele porto.

Aqueles servidores públicos com extraor
dinária coragem, heroísmo e perícia, arrisca
ram a própria vida, num lance temerário, na
madrugada do dia 12 de maio de 1985, para
rebocar o petroleiro "Jatobá", que, carre
gado de gás liquefeito, se incendiara no porto
do Recife.

Diante da impotência dos bombeiros e da
ameaça de explosão do parque de inflamáveis
daquele porto e de todo o bairro do Recife,
o heróico Prático e os tripulantes do reboca
dor "Saveiro" rebocaram o petroleiro em
chamas até um banco de areia perto da cidade
de Olinda. O incêndio se prolongaria por 16
horas.

O referido Prático e outros tripulantes se
estão aposentando, hoje, com minguadas
pensões e perdas das gratificações que desfru
tavam em serviço.

Nada mais justo que o poder público pre
mie o seu devotamento ao interesse público.

Brasília, 16 de fevereiro de 1989. -Oswal
do Lima Filho.

REQUERIMENTO DE ANEXAÇÃO
DE DOCUMENTOS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comis
são de Constituição e Justiça

Venho requerer a V. Ex' se digne mandar
anexar ao Projeto de Lei no 1.523/89, de mi
nha autoria, as declarações anexas com arela
ção nominal dos tripulantes do "Rebocador
Saveiro", a que se refere o aludido projeto.

Brasília, 26 de abril de 1990. - Deputado
Oswaldo Lima Filho.

Exm" Sr. Deputado Federal Oswaldo Lima
Filho.

Tenho a honra de cumprimentar V. Ex'
e, em cumprimento a determinação verbal,
transmito a relação da equipagem do Rebo
cador "Saveiro" que em 12-5-86, sob a orien
tação do Prático Nelcy da Silva Campos, re
bocou o navio tanque "Jatobá", que se acha
va atracado ao cais do porto do Recife, no
armazém n' 1 (um) preso de violento incên
dio.

O reboque do citado navio foi efetuado
para o mar, tendo o mesmo afundado ao lar
go, a cerca de cinco (5) milhas da costa.
. Aproveito o ensejo para apresentar os
meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Recife, Pernambuco, 9 de junho de 1989.
- Arlindo Rodrigues da Silva, Mestre de Ca
botagem - Comandante do Rb. "Saveiros".
Anexo;l) Uma relação de tripulantes do Rb.

"Saveiro".
2) Uma declaração da Associação
dos Práticos do Porto do Recife.

ASSOCIAÇÃO DOS PRÃTICOS
DOS PORTOS DO ESTADO

DEPERNA,MBUCO

Recife - Pernambuco

Recife, 22 de junho de 1989

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que no dia
12 de maio de 1985, às 4h da manhã, irrompeu
no nosso porto de Recife, um grande incên
dio, no navio propaneiro Jatobá de na
cionalidade brasileira, e que arriscando mi
nha própria vida e os companheiros que fo
ram comigo rebocando o referido navio para
fora da barra com o rebocador Saveiro sob
o comando do Mestre de peqllena cabotagem
Arlindo Rodrigues da Silvá e os tripulantes
para esta missão perigosa, e assim salvando
o Porto de Recife e, por que não dizer, todo
o bairro do nosso Recife.

Sem mais para o momento, - Nelcy da
Silva Campos, Prático da Manobra.
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Relação nominal' dos tripulantes do Rb.
"Saveiro", que operou com o navio tanque
"Jatobá", no porto do Recife, em 12-5-86,
por ocasião do incêndio ocorrido no mesmo.

Arlindo Rodrigues da Silva, Mestre de Ca
botagem, inscrição 221.009852-5

Widter Sterririg de Oliveira, Primeiro Con
dutor Motorista, inscrição 221.048652-1

Benedito Henrique da Silva, Marinheiro,
inscrição 221.045475-1

Teodomiro Calixto de Souza, Moço de
Convés, inscrição 183.003864-2

João Laurindo de Souza, Marinheiro, ins
crição 221.023737-8

Severino Valentim da Cunha, Marinheiro,
inscrição 221.043885-3

João Manoel dos Santos, Foguista, inscri
ção 221.029572-6

Luiz Ferreira Neto, Cozinheiro, inscrição
221.0299666-7

Recife, 9 de junho de 1989. - Arlindo
Rodrigues da Silva, Mestre de Cabotagem
-Comandante do Rebocador "Saveiro".

PARECER DA COMiSSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA

E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Pretende este projeto de lei, como bem
demonstra o seu art. 1", conceder a Nelcy
da Silva Campos. Prático da Barra do Porto
do Recife, em Pernambuco, e a cada um dos
tripulantes do rebocador "Saveiro", que coo
peraram no reboque do Petroleiro "Jatobá",
em 12 de maio de 1985, uma pensão equiva
lente a oito salários mínimos mensais, a ser
paga pelo Poder Executivo.

Estabelece, ainda, a proposição, em seu
art. 2'" que a referida pensão poderá ser per
cebida cumulativamente com outra.. pensão
ou aposentadoria da Previdência Social.

Pela peculiaridade que envolve o presente
caso, é de se transcrever, na íntegra, a justifi
cação deste projeto.

Ei-Ia:

"Esta proposição se justifica pelo in
vulgar merecimento do Prático da Barra
- Nelcy da Silva Campos e dos tripu
lantes do rebocador "Saveiro" daquele
porto.

Àqueles servidores públicos com ex
traordinária coragem, heroísmo e perícia
arriscaram a própria vida, num lance te
merário, na madrugada do dia 12 de
maio de 1985, para rebocar o Petroleiro
"Jatobá", que, carregado de gás lique
feito, se incendiara no porto do Recife.

Diante da impotência dos bombeiros
e da ameaça de explosão do parque de
inflamáveis daquele porto e de todo o
bairro do Recife, o heróico prático e os
tripulantes do rebocador "Saveiro" re
bocaram o petroleiro em chamas até um
banco de areia perto da cidade de Olin
da. O incêndio se prolongaria por 16 ho
ras.

O referido prático e outros tripulantes
se estão aposentando, I).oje, com min-

guadas pensões e perda das gratificações
que desfrutavam em serviço.

Nada mais justo que o poder público
premie o seu devotamento ao interesse
público."

É o relatório.

II - Voto do Relator

A matéria de que cuida este projeto é da
competência legislativa da União, ex vi do
disposto no art. 22, inciso XXIII, da Consti
tuição Federal. A atribuição é do Congresso
Nacional, nos termos do art. 48, caput, da
Lei Maior. e a iniciativa está amparada pelo
art. 61, caput, da mesma Carta Magna.

Cumpre ressaltar. entretanto. que duas la
cunas precisam ser preenchidas nesta propo
sição: a primeira diz respeito à indicação da
fonte de custeio para atender às despesas de
correntes da pensão especial que se pretende
conceder e, a segunda, à técnica legislativa,
que deve ser aperfeiçoada. Daí, pois, a apre
sentação do anexo Substitutivo.

Isso posto. votamos pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Lei n" 1.523, de 1989. nos ter
mos do anexo Substitutivo.

Sala da Comissão. 27 de setembro de 1989.
- Deputado Nilson Gibson, Relator.

SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N"1.523, DE 1989

Concede pensão especial a Nelcy da Sil
va Campos e outros.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica concedida a Nelcy da Silva

Campos, Prático da Barra do Porto do Reci
fe, no Estado de Pernambuco. e a cada um
dos tripulantes do rebocador "Saveiro". que
cooperaram no reboque do petroleiro "Jato
bá", em 12 de maio de 1985. pensão especial.
mensal. vitalícia, equivalente a 8 (oito) vezes
o salário mínimo vigente no País.

Parágrafo único. A pensão especial pre
vista neste artigo poderá ser percebida cumu
lativamente com outra pensão ou aposenta
doria da Previdência Social.

Art. 2" A despesa decorrente desta lei
correrá à conta de Encargos Previdenciários
da União - Recursos sob a Supervisão do
Ministério da Fazenda.

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

Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala da Comissão. 27 de setembro de 1989.
- Deputado Nilson Gibson, Relator.

1I1 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. com substitutivo, do Projeto de Lei
n" 1.523/89. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Nelson Jobim. Presidente; João Natal,
Vice-Presidente: Arnaldo Moraes, Carlos Vi
nagre, Harlan Gadelha. Hélio Manhães, José

Dutra. Leopoldo Souza. Mendes Ribeiro,
Michel Temer, Aloysio Chaves, Dionísio Ha
ge. Eliézer Moreira, Frarcisco Benjamim,
Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson Peres,
Doutel de Andrade. Benedicto Monteiro, Jo
sé Genoíno. José Maria Eymael, Marcos For
miga. Aldo Arantes. Roberto Freire, Nilson
Gibson, Osvaldo Macedo. Plínio Martins,
Renato Vianna. Rosário ('ongro Neto, Sér
gio Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa. Jua
rez Marques Batista. Si!:maringa Seixas,
Ibrahim Abi-Ackel, Sílvio Abreu, Roberto
Torres, Afrísio Vieira Lina, Aluízio Cam
pos. Alcides Lima. Adybon Motta, Jesus
Tajra, Rodrigues Palma e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão. 29 de novembro de
1989. - Deputado Nelson Jobim - Presi
dente - Deputado Nilson Gibson, Relator.

SUBSTITUTIVO A DOTADO
PELA COMI~:SÃO

Concede pensão espl'cial a Nelcy da Sil
va Campos e outros.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica concedida a Nelcy da Silva

Campos. Prático da Barra do Porto do Reci
fe, no Estado de Pernambuco, e a cada um
dos ,tripulantes do rebocad)f "Saveiro", que
cooperaram no reboque dc, petroleiro "Jato
bá", em 12 de maio de 1985, pensão especial,
mensal, vitalícia. equivalente a 8 (oito) vezes
o salário mínimo vigente nJ País.

Parágrafo único. A pensão especial pre
vista neste artigo poderá ser percebida cumu
lativamente com outra pellsão ou aposenta
doria da Previdência Socia:.

Art. 2,' A despesa deC'Orrente deste lei
correrá à Conta de Encargos Previdenciários
da União - Recursos sot· a Supervisão do
Ministério da Fazenda.

Art. 3" Esta lei entra ~m vigor na data
de sua publicação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala da Comissão, 29 de novembro de
1989. - Deputado Nelson Jobim, Presidente
- Deputado Nilson Gibson, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I I - Relatól'io

O projeto de lei ora err análise, do emi
nente Deputado Osvaldo Lima Filho, pre
tende a concessão de pensão especial a Nelcy
da Silva Campos e aos tripulantes do reboca
dor "Saveiro". do Porto dt, Recife.

Segundo o autor da proposição ~ste cida
dão, prático da Barra do Porto de Recife,
juntamente com seus tripul.mtes, rebocaram,
na madrugada do dia 12 de maio de 1985,
o petroleiro "Jatobá". que estava carregado
de gás liquefeito e representava grande peri
go para o bairro do Recife,

Este prático e sua tripulação foram consi
derados heróis pela sua bravura, pois arris
cando a própria·vida. ousaram rebocar o pe
troleiro em chamas para local seguro, que
não representasse risco à pJpulação,
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Devido a este ato singular de heroísmo é
que se pretende a concessão de pensão espe
cial a estes cidadãos.

É o relatôrio.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei que analisamos enseja fato
excepcional. qual seja a concessão por parte
da União. de pensão especial a cidadãos que
se destacaram por ato de bravura e horoísmo.
por terem rebocado o petroleiro em chamas
no Porto de Recife.

O projeto t'rata de matéria de competência
da União, sendo atribuição do Congersso Na
cional a análise da matéria.

Entendemos que a concessão de pensão
especial deve observar critérios objetivos e
subjetivos que justifiquem tal despesa por
parte da União.

Neste caso, entendemos ser justa a conces
são da pensão. em face das peculiaridades
do ato ensejador de tal benefício.

Na verdade. o ato de heroísmo e bravura
destes cidadãos. trabalhadores conscientes de
suas responsabilidades, possibilitou que se
evitasse uma grande tragédia.

O que pode ser evitado em termos de per
das de vidas humanas e perdas patrimoniais
é infinitamente superior à pensão que se pre
tende conceder a estes bravos.

Assim. considerando as circunstâncias de
excepcionalidade. votamos pela aprovação
da presente proposição. nos termos do substi
tutivo da Comissão de Constituiçâo e Justiça
e de Redação, que aperfeiçoa a téCnica legis
lativa e indica a fonte de custeio necessária
para a cobertura da despesa que se estabe
lece.

Sala da Comissão, de maio de 1990.
- Deputado Luiz Gushiken, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação. na
reunião ordinária realizada em 6 de junho
de 1990. opinou unanimemente, pela aprova
ção do Projeto de Lei 11," 1.523/89, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Luiz Gu
shiken, com adoção do Substitutivo da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Francisco Dornelles. Presidente; Arnal
do Prieto e José Carlos Grecco, Vice~Presi

dentes; Del Bosco Amaral. Paulo Ramos.
Fernando Velasco, Paulo Mincarone. Simão
Sessim, Saulo Queiroz, Rita Furtado. Arolde
de Oliveira. Expedito Machado, Edmundo
Galdino, Irajá Rodrigues. Edvaldo Motta.
Gilson Machado, José Ulisses de Oliveira,
Flávio Palmier da Veiga, Fernando Gaspa
rian, Mussa Demes. Miro Teixeira. José Ser
ra e Paulo Zarzur.

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. 
Deputado Francisco Dornelles, Presidente 
Deputado Luiz Gushiken, Relator.

PROJETO DE LEI N' I.597-A, DE 1989
(Do Sr. José Camargo)

Dispõe sobre a estabilidade, no serviço
público, dos servidores com mais de cinco

anos de exercício (artigo 19, parágrafos
1',2' e 3" do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias); tendo parecer: da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela inconstitucionalidade,
com voto em separado do Sr. Michel Te·
mero

(Projeto de Lei 11," 1.597, de 19R9, a
que se refere o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Os servidores públicos civis fede

rais. estaduais e municipais. da administração
direta e indireta e das fundações públicas em
exercício no dia 5 de outubro de 19RR, há
pelo menos cinco anos continuados e que não
tenham, sido admitidos mediante concurso
de títulos, resssalvados os cargos em coni.issao .
de livre nomeação e remuneração ou quando
o concurso tenha sido exigido como habilita
ção. são considerados estáveis no serviço pú
blico.

§ 1" O tempo de serviço. no caso deste
artigo. se contará como título, quando os in
teressados se submeterem a concurso para
fins de efetivação, mesmo que se trate de
provas internas.

§ 2" O disposto neste artigo não beneficia
os ocupantes de cargos, funções e empregos
de confiança ou em comissão, nem aos que
a lei declare de livre exoneração, computado
o tempo para fins do caput deste artigo ape
nas quando se trate de servidor.

§ 3" Os professores de nível superior não
se beneficiarão do disposto nesta lei.

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

Art. 3'-' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Claramente a Constituição proclama o sis
tema do mérito. para o ingresso no serviço
público, exigindo concurso.

Admite-se, que depois de um qüinqüênio,
o servidor demonstre, pela suficiência, sua
habilitação.

O que não pode admitir é que a Consti
tuição não permita o reconhecimento da esta
bilidade de quem prestar concurso público.
por vezes de títulos e provas. dizendo, preci
samente, que o reconhecimento da estabi
lidade só se aplica aos que hajam sido admi
tidos por concurso.

Eis uma incongruência a ser eliminada'jJela
legislação ordinária.

Sala das Sessões, - José Camar-
go.

LEGISLAÇÃO CITADA. Jj.NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

..........................................................
Art. 19. Os sevidores públicos civis da

União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, da administração direta au
tárquica e das fundaçües públicas, em exer
cício na data da promulgação da Constitui
ção. há pelo menos cinco anos continuados.
e que não tenham sido admitidos na forma
regulada no art. 37. da Constituição, são con
siderados estáveis no serviço público.

§ I" O tempo de serviço dos servidores
referidos neste artigo será contado como títu
lo quando se submeterem a concurso para

. fins de efetivação. na forma da lei.
§ 2" O disposto neste artigo não se aplica

aos ocupantes de cargos, funções e empregos
de cunfiança ou em comissão. nem aos que
a lei declare de livre exoneração. cuju tempo
de serviço não será computado para fins do
caput deste artigo, exceto se se tratar de servi
dor.

§ 3" O disposto neste artigo não se aplica
aos professores de nível superior. nos termos
da lei.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O nobre Deputado José Camargo apresen
ta projeto de lei dispondo sobre a estabili
dade, no serviço público. dos servidores com
mais de cinco anos de exercício, nos seguintes
termus:

..Art. I" Os servidores públicos civis
federais, estaduais e municipais. da ad
ministração direta e indireta e das funda
ções públicas em exercício no dia 5 de
outubro de 1988, há pelo menos cinco
anos continuados e que não tenham sido
admitidos mediante concurso de títulos.
ressalvados os cargos em comissão de
livre nomeação e remuneração ou quan
do o concurso tenha sido exigido como
habilitação. são considerados estáveis no
serviço público.

§ 1" O tempo de serviço, no caso
deste artigo se eontará como título.
quando os interessados se submeterem
a concurso para fins de efetivação, mes
mo que se trate de provas internas.

§ 2" O disposto neste artigo não he
neficia os ocupantes de cargos, funções
e empregos de confiança ou em comis
são, nem aos que a lei declare de livre
exoneração, computado o tempo para
fins do caput deste artigo apenas quando
se trate de servidor.

§ 3" Os professores de nível superior
não se beneficiarão do disposto nesta lei.

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

A propositura é justificada tendo em vista
o disposto no artigo 1\1, parágrafos 1", 2" e
3" do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. que outorgou estabilidade aos
servidores públicos civis com mais de cinco
anos de continuado exercício no serviço pú
blico.

O projeto foi remetido à Comissão em 28
de março de 1989 e a mim distribuído em
4 de abril de 1989.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Compete a esta Comissão. nos termos do
§ 4\'. do art. 28. do Regimento Interno. opinar
sobre o aspecto constitucional. legal, jurídico
e de técnica legislativa das matérias que lhe
são distribuídas.

O presente Projeto de Lei n" 1.597. de.
1989, em que pese a relevância da matéria
que, tenho certeza, vem ao encontro dos jus
tos anseios de milhares de servidores públicos
civis, não suplanta o primeiro óbice que lhe
é imposto: o da constitucionalidade.

A alínea c, do inciso n, do § 1", do art.
61, da Constituição Federal de 1988. estabe
lece que são de iniciativa do Presidente da
República as leis que disponham sobre a esta
bilidade de servidores públicos civis da
União, verbis:

"Art. 61. A iniciativa das leis com
plementares 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 Procu
rador-GeraI da República e aos cida
dãos, na forma e nos casos previstos nes
ta Constituição.

§ 1" São de inciativa do Presidente
da República as leis que:
1- .
II - disponham sobre:
a) .
b) .
c) servidores públicos da União e Ter

ritórios. seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria
de civis, reforma e transferência de mili
tares para a inativdade."

É, portanto, inconstitucional o Projeto de
Lei n" 1.597, de 1989, pelo que opino por
sua rejeição.

Brasília. 10 de abril de 1989. - Deputado
Gerson Peres,

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. em reunião ordinária plenária
realizada hoje. opinou unanimemente pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n"
1.597/89. nos termos do parecer do relator.
O Deputado Michel Temer apresentou voto
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Theodoro Mendes, Presidente, Mário
Assad e José Dutra. Vice-Presidentes; Arnal
do Moraes. Carlos Vinagre, Leopoldo Souza.
Evaldo Gonçalves, Horácio Ferraz, Arnaldo
Martins, Gonzaga Patriota. Ismael Wande
ley. Jusé Genuíno, Aldo Arantes, Nelson Jo
bim, Nilson Gibson. Rosário Congro Neto.
Paes Landim. Moema São Thiago, Sigmarina
Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Marcos Formiga,
José Maria Eymael. Antônio de Jesus. Ivo
Cersósimo. Aloysio Chaves, Francisco Ben
jamim. Egídio Fereira Lima, Adylson Motta,
Jorge Arbage, Roberto Jefferson, Fernando
Santana. José Luiz Maia e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão. 18 de abril de 1990. 
Deputado Theodoro Mendes, Presidente 
Deputado Gerson Peres, Relator.

VOTO EM SEPARADO
DO SR. MICHEL TEMER

Vista

1. Pedi vista para apreciar a constitucio
nalidade do projeto.

O ilustre Sr. Relator opinou pela inconsti
tucionalidade invocando o art. 61, § 1". II.
c, da Constituição Federal, que confere ini
ciativa privativa ao Presidente da Repúbliea
nos projetos de lei que disponham sobre:

"Art. 61. ..
§ 1" ..
II - ..
c) Servidores públicos da União e Ter

ritórios, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria
de civis, reforma e transferência de mili
tares para a inatividade;"

2. A propósito dessa matéria já me mani
festei em outro projeto de lei. de minha auto
ria. o de n" 1.114/88.

Tive, então, oportunidade de fazer a distin
ção entre as leis nacionais ou leis federais
lato sensu e as leis federais ou federais stricto
sensu. Isto porque o Congresso Nacional ora
legisla como órgão da Federação, produzindo
leis nacionais, ora como órgão da União, pro
duzindo leis federais ou federais stricto sensu,
Aquelas, as nacionais ou federais lato sensu,
alcançam todos os habitantes do território
nacional: são as leis civis. penais, processuais.
etc. Estas, as federais, alcançam apenas o
aparelho administrativo da pessoa política
União: são as leis,~dministrativas em geral,
votadas para o funcionamento da Adminis
tração Pública da União.

Veja-se o art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias:

"Art. 19. Os servidores públicos ci
vis da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, da Adminis
tração Direta. autárquica e das funda
ções públicas. em exercício na data da
promulgação da Constituição, há pelo
menos cinco anos continuados, e que não
tenham sido admitidos na forma regu
lada no art. 37, da Constituição. são con
siderados estáveis no serviço público.

Qualquer projetu de lei que diga respeito
a essa matêria volta-se paa o todo nacional
e não apenas para a Un:ão. É lei nacional
oU federal lato sensu aquela que o Congresso
'produzir a respeito dessa matéria.

Veja-se o art. 61, *I", lI. c:

"Art. 61. ..
§ I" São de iniciativa privativa do

Presidente da República as leis que:
II - disponham sobre:
c) Servidores públicos da União e

Territórios. seu regime jurídico. provi
mento de cargos, estabilida'de 'e aposen
tadoria de civis, reforma etransferência
de militares para a inatividade;"

A lei referen te a esta matéria é federal
stricto sensu, dirigida única e exclusivamente
à União e aos Territórios (estes, mera descen
tralização da União).

Portanto, a iniciativa privativa a que alude
o art. 61, * 1". c, da Ccnstituição Federal
diz respeito exclusivamer te aos projetos de
lei sobre os servidores f(:derais. Não sobre
us que disponham para os federais, estaduais,
municipais. do Distrito Federal. etc.. como
é o caso da previsão do lrt. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

É lei nacional. Por isso. a iniciativa é a
geral prevista na cabeça do art. 61 da Consti
tuição Federal. podendo qualquer membro
ou Comissão da Câmara ·:Ios Deputados. do
Senado Federal ou do Congresso Nacional
propor o projeto.

3. Por estas razões. opino pela constitucio
nalidade do projeto de lei.

Sala da Comissão. 3 dt' maio de 19R9. 
Michel Temer, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N" 2.618-A, DE 1989
(Do Sr. Luiz Alberto Rodrigues)

Autoriza a União a doar ao Município
de Patrocínio, Estadc de Minas Gerais,
o terreno que especifica; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnicll legislativa; e das
Comissões de Desenv,)lvimento Urbano,
Interior e Índio e de Finanças e Tribu
tação, pela aprovação.

(Projeto de Lei n° 2.618, a que se refe
rem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica a União autorizada a doar

ao Município de Patrocínin, Estado de Minas
Gerais. um terreno com área de 553.400 (qui
nhentos e cinqüenta e trêsnil e quatrocen'tos)
metros quadrados. situado no lugar denomi
nado Pasto Grande, naqw:le município, den
tro das seguintes divisas: começa no canto
do polígono, confrontando com terrenos da
Prefeitura Municipal de Patrocínio, na exten
são de 250 (duzentos e cinqüenta) metros,
daí com deflexão de 90° (noventa graus), à
esquerda, segue esse rumo, na extensão de
512 (quinhentos e doze) metros, desse ponto,
com deflexão de 90° (noverlta graus) à direita,
até a distância de 90 (novl,nta) metros, desse
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ponto com deflexão de 90" (noventa graus)
à esquerda, até o ponto na extensão de 260
(duzentos e sessenta) metros, daí, com defle
xão de 90" (noventa graus) à esquerda até
ao ponto a 90 (noventa) metros; desse ponto,
com deflexão de 90" (noventa graus) à direita,
segue até o ponto de 1.348 (mil trezentos
e quarenta e oito) metros, com deflexão de
90" (noventa graus) à esquerda, segue até
ao ponto de 250 (duzentos e cinqüenta) me
tros, deste com deflexão de 90" (noventa
graus) para a esquerda, segue, finalmente ao
ponto inicial, na extensão de 1.120 (um mil
cento e vinte) metros, confrontando no res
tante com terras de José Francisco de Quei
'roz, fechando-'se assim o polígono.

. Par~gr~fo único. O Poder Executivo pro
videnciara, dentro de 90 (noventa) dias, os
atos necessários à efetivação da doação a que
se refere este artigo.

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Em 1960, o Ministério da Aeronáutica re
cebeu da Prefeitura Municipal de Patrocínio,
Estado de Minas Gerais, um terreno com
área de 553.400m1 (quinhentos e cinqüenta
e.três mil e quatrocentos metros quadrados),
situado no lugar denominado Pasto Grande,
naquele município, com a condição de o mes
mo Ministério ali fazer instalar um aeroporto,
conforme foi registrado em Cartório.

Atualmente, verifica-se que não há possibi
lidade de ali construir o aeroporto, depcn
dendo de lei autorizativa a reversão do imóvel
ao município, com o que concorda o Minis
tério da Aeronáutica.

Atendendo à solicitação da Prefeitura Mu
~icipal de Patrocínio, apresentamos este pro
Jeto que, transformado em lei, permitirá que
o terreno seja reintegrado ao patrimônio do
município.
_As divisas do terreno indicadas no projeto

sao as mesmas que constam no Registro do
Cartório de Imóveis de Patrocínio (MG).

Sala das Sessões, de de 1989. - Depu-
tado Luiz Alberto RodrJgues.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTiçA

EDEREDAÇÃO
I e 11 - Relatório e Voto do Relator

O Projeto de Lei n" 2.618, de 1989, do
Deputado Luiz Alberto Rodrigues, visa a au
torizar à União a doar ao Município de Patro
cínio, Estado de Minas Gerais, a área de ter
reno nele especificada, traçando o artigo I"
as respectivas divisas e confrontações.

Trata-se, como se vê, de projeto autori
zativo, contra o qual não se insurgem defeitos
de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa.

Pela aprovação.
Sala da Comissão, 20 de setembro de 1989.

-Ibrahim Abi-Ackel, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei n',' 2.618/89, nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Nelson Jobim, Presidente; Mendes Ri
beiro, Nilson Gihson, Michel Temer, Renato
Vianna, Eliézer Moreira, Jairo Carneiro,
Francisco Benjamim, Ney Lopes. Oscar Cor
rêa, Jorge Hage, Juarez Marques Batista,
Sigmaringa Seixas. Francisco Sales, Vilson
Souza, Ibrahim Abi-Ackel. Sílvio Ahreu,
Gastone Righi. Lurdinha Savignon, Roberto
Torres, Marcos Formiga, Jovani Masini. Lé
lio Souza, Maurício Nasser, Raimundo Be
zerra, Ubiratan Aguiar, Alcides Lima, Enoc
Vieira, Adylson Motta, Roberto Jefferson e
Eduardo Bonfim.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 1989.
- Deputado Nelson Jobim, - Presidente 
Deputado Ibrahim Abi-Ackel, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTP URBANO,

INTERIOR E INDIO

I - Relatório

Autoriza o projeto acima caracterizado a
doação pela União ao Município de Patro
cínio, Estado de Minas Gerais, de área havida
pela União por doação daquela municipali
dade, em 1960, com a finalidade de instalação
do aeroporto local.

Manifestando-se sobre a iniciativa, a Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
çáo aprovou, em reunião de 5 de outubro
de 1989, por unanimidade, voto do nobre
Relator, Deputado Ibrahim Abi-Ackel. pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gis~ativa da proposição.

E o relat6rio.

11 - Voto do Relator

É plenamente válida e oportuna a doação
propugnada pelo projeto da medida em que
se limita a restituir ao patrimônio do Muni
cípio de Patrocínio área que doou, anterior
mente, à União para construção de aeropor
to. em face da constatação da inviabilidade
do ~mpreendimento.

E o voto.
Sala da Comissão. - Deputado Christó

vam Chiaradia.

fi - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano
Int.erior e ín~io, em reunião realizada hoje:
opmou unanImemente pela aprovação do
Projeto de Lei n' 2.618/89, nos termos do
parecer do Relator. Deputado Christóvam
Chiaradia.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Mário Assad, Presidente; Etevaldo No
gueira e Jairo Azi, Vice-Presidentes, José
Carl?s Grecco, Lurdinha Savignon, Anna
Mana Rattes, Antônio Ferreira, Ricardo

Izar, Ãlvaro Antônio, Valdir Colaúo, Fer
nando Velasco, Chagas Duarte, Chico Hum
berto. Ruy Nedel. Firmo de Castro e Ubira
tan Spinelli.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989.
- Deputado Mário Assad, Presidente - De
putado Christóvam Chiaradia, Relator.

PARECER DA COMISsAo DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇAo

I - Relat6rio

O Projeto autoriza a União a doar ao Muni
cípio de Patrocínio. no Estado de Minas Ge
rais, área h~vida pela União por doaçlO da
quele pr6pno Município com a finalidade de
construir-se ali, através do Governo Federal.
o aeroporto local.

A Comissão de Constituiçlio e Justiça e
de Redação e a Comissão de Descnvolvimen
to,urbano, Interior e Índio, ambas por Ijna~i.
mld~de, aprovaram o projeto.

E o relatório

11 - Voto do Relator

O Projeto autoriza, na verdade, a União
a devo~ver ao patrimônio do município terre
no haVIdo com finalidade específica, que mio
se cumpriu, ou seja, a construção do aero·
porto local.' , -
Agor~ a administração municipal pretende

constr~lro aeroporto com rccur,.os próprios,
necessitando, portanto. do tem:'TiO que per
manece ocioso no patrimônio federal.

Em face dessas -circunstàncias. somos de
parecer que o projeto deve ser aprovado. por
qu~ atende ao interesse público.
. E o voto.

Sala da Comissão. - Deputado Roberto
Brant.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em
reunião ordinária realizada em 13 de junho
de 1990, opinou, unanimemente, pela' apro"
vação do Projeto de Lei n" 2.61W8lJ, nos ter
mos do parecer do Relator. Deputado Ro
berto Brant.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Arnaldo Prieto, Presidente em exercí"
cio; José Carlos Grecco c Fernando Bezerra
Coelho, Vice-Presidentes; Adroaldo Streck:
Alysson Paulinelli, Luiz Gushiken. Luiz Al
berto Rodrigues, Fernando Gasparian, Miro
Teixeira, Victor Faccioni. Sandrl{ Cavalcanti
Paulo Mincarone, Sérgio Werneck, Artur Li:
ma Cavalcanti, Gabriel Guerreiro, Joaquim
Sucena, Edmundo Galdino, José Elias. Ro
berto Brant. João Alves e José Lourenço.

Sala da Comissão, 13 de junho de i990.
- Deputado Arnaldo Prieto: Presidente em
exercício - Deputado Roberto Brant. Rela
tor.

PROJETO DE LEI N" 2.658·A, DE 1989
(Du Sr. Leonel Júlio)

Dispõe sobre a desmontagem de veícu
los automotores e dá outras providéllcias:
tendo parecers: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela consti-
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tucionalidade, juridicidade e técnica le·
gislativa; da Comissão de Transportes,
pela aprovação, com emendas; e, da Co
missão de Finanças e Tributação, pela
incompetência para opinar sobre a maté
ria, contra o voto em separado do Sr:
Paulo Mincarone.

(Projeto de Lei n9 2.658, de1989, ten
doáperisado o de n9 4.090/89, a que se
referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Para a desmontagem de qualquer

veículo automotor, será exigida prévia visto
ria e autorização da autoridade de ·trãnsito
~~: .

Art. 2" O proprietário de veículo auto~

moWr que, por qualquer razão, desejar desc

montá-lo, encaminhará o certificado de regis
tro do mesmo à autoridade de trânsito local,
que o cancelará, expedindo documento espe
cífico, autorizando a desmontagém. '

Are 3;' Desmontar veículo sem autoriza
ção legal:

Pena - reclusão de um 'aquatro anos e
multa.

Art. 4" O Poder Executivo, ouvido o
Conselho Nacional de Trânsito; regulamen:
tará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. .

Art. 6" Revogam-se as dispoições em
contrário.

Justificação

No cenário de nossos dias ocorre, lamenta
velmente, o notável recrudescimento da cri
minalidade. A sociedade encontra-se enfer
ma,exigindo urgente terapia.

As autoridades públicas, no entanto, mos
tram-se insensíveis aos crimes que se suce
dem, diuturnamente e impunemente, .sob as
complacentes vistas da autoridade policial.

Um crime extremamente comum do co-o
nhecimento da polícia e da população é o
executado na desmontagem dos veículos au
tomotores quando inescrupulosamente, são
adquiridos carros trombados ou inservÍveis,
para serem vendidos como sucata, objetivan
do, t:io-somente, os respectivoscertificados
de propriedade, que serão utilizados em veí
culos e assemelhados, previamente ou poste
riormente furtados.

Urge, destarte, cortar o mal pela raiz, o
que intentamos com a modesta proposição
que submetemos à elevada consideração dos
ilustres pares no Congresso Nacional.

Equiparamos, no projeto, a penalidade pe:
lo desmonte de veículo sem autorização, ao
crime de furto, punível com reclusão. de um
a quatro anos e multa.

Sala das SessÕes, -'- Deputado Leonel
Júlio.

PROJETO DE LEI N9 4.090, DE 1989
(Do Sr. ISmael Wanderley)

Dispõe sobre a desmontagem de veí
culos.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 2.658, -
de 1989.) ,. .

O Congresso Nacional decreta:
Art. In A desmontagem de veículos au

tomotores é condicionada à empresa e prévia
aprovação da autoridade de trânsito compe
tente do município onde estejalocalizãda a
oficina.

Art. :2<' A desobediência à determinação
do artigo anterior sujeita a oficina a multa
correspondente à metade do preço do veícu
lo, dentro da cotação de mercado. '

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

Ai-t. 4'" Revogam-se -as é1isposições em
contrário.

Justificação

Impõe-se rigoroso acompànhamento das
autoridades do trânsito, como eficiente cola
boração com as Polícias Federal e .Rodoviá
ria, no sentido de fiscalizara'desmontagem
de veículos pelas oficinas mecânicas, em
grande parte responsáveis por alterações nos
números de identificação dos veículos auto
motores, facilitando criminosamente, a açao
dos ladrões de automóveis, caminhões, moto
cicletas e assemelhados.

O aumento da incidênciadessetipo de cri
me, .que opera abertamente princjpalmente
ao longo das rodovias, expressa 'a necessidade
de coibir. tal prática; Evidentemente, a exi
gência rigorosa de autorização da au~oridade

. do trânsito, para a operação dessas oficinas,
a fiscalização do cumprimento da lei, resul
taria no melhor combate ao 'roubo e ao co
mércio clandestino de carros roubados. .

Sala das Sessões, Deputado Ismael Wan-
derley. '

PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDE REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto do nobre Deputado Federal
Leonel Júlio pretende uma medida de segu
rançapública, qual sejaa exigência de visto
ria e licença préviadoôrgão de fiscalização
e controle de trânsito local.

De incontestável mérito ainda que não nos
çaiba o julgamento, a proposta trata de am
pliar a segurança pública. E do contexto cons- .
titucional e da alçada da União, portanto,
do Congresso. (Art. 22, XI e XXVIII)

É possível que a norma já esteja,em parte,
sendo exercida pelo Detran, qúe emite certi
ficados de baixa do registro do trânsito. O
autor, c.om razão, considerou a menu baixa
insuficiente, sendo necessário a seu ver.que
não nos cabe julgar o mérito, uma lei na qual'
esteja amparada, juridicamente, a autorida
de do trânsito.

11 - Voto do Relator

Somos pela constitucionalidade e juridici
dade da proposta, que satisfaz, também, a
boa técnica legislativa. ..

Sala das Reuniões, 22 de agosto de 1989.
- Deputado José Luiz Maià,Relator. .

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de,Lei n9 2.658/89, nos
termos do parecer do relator. .

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Nelson Jobim, Presidente; João,Natal
e Jorge Medauar, Vice-Presidentes; Carlos
Vinagre, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza,
Michel Temer, Aloysio Chaves,.Costa Ferrei
ra, Juarez Marques Batista, Gerson Peres,
José Genoíno, Nilson Gibson, Renato Via
nna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada,
Theodoro Méndes, Ney Lopes, Oscar Cor
rêa, Sigmaringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel,
Alcides Lima, Lysâneas Maciel, Adolfo Oli
veira, Jesus Tajra, Vicente Bago e José Luiz
Maia.

Sala da Comissão, 19 de outubro de .1989.
- Deputado Nelson Jobim, Presidente 
Deputado José Luiz Maia, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
TRANSPORTES

I - Relatório

O projeto de lei acima ementado, de auto
riado ilustre Deputado Leonel Júlio, deter
mina que "para a desmontagem de qualquer
veículo automotor, será exigida prévia visto
ria e autorização da autoridade de trânsito
local".

De acordo com o art. 29, o proprietário
de veículo que desejar desmontá-lo deverá
encaminhar o certificado de registro do mes
mo à autoridade de trânsito local, que o can
celará, expedindo documento específico au
torizando a desmontagem.

O projeto prevê, ainda, em seu art. 39,

pena de reclusão de um a quatro anos e multa
para quem desmontar veículo sem autoriza
ção legal.

Após lamentar o recrudescimento da crimi
nalidade em nossos dias e a insensibilidade
mostrada pelas autoridades públicas em rela
ção a esta situação, o autor defende sua inicia
tiva afirmando:

"Um crime extremamente comum, do
conhecimento da polícia e da população,
é o executado na desmontagem dos veí
culos automotores quando, inescrupulo
samente, são adquiridos carros tromba
dos ou inservíveis, para serem vendidos
como sucata, objetivando, tão-somente,
os respectivos certificados de proprieda
de, que serão utilizados emveículos asse
melhados, previamente ou posterior-

. mente furtados."

.A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação opinou unanimemente pela cons
titucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa da proposição.

Anexado a: este, encontra-se o Projeto de
Lei n9 4.090, de 1989, do Deputado Ismael
Wanderley, com proposta semelhante.
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Quanto aos aspectos que regimentalmente
nos compete apreciar, somos de opinião que
a ~atéria merece o apoio deste órgão técnico.

E da mais alta importância para a sócie
dade que sejam tomadas medidas urgentes
visando a coibir a ação dos ladrões de veícu-
los. '

A exigência da prévia vistoria e de autori
zação da autoridade de trânsito local para
que qualquer veículo seja desmontado repre
senta um importante passo para alcançarmos
este objetivo.

As emendas que apresentamos têm por fi
nalidade, além de tornar o texto mais claro,
excluindo da exigência prevista no art. I' as
desmontagens para um simples conserto, de
finir o valor da multa e determinar a imediata
eficácia da lei, de modo que a medida seja
logo posta em prática.

II - Voto do Relator

Ante o exposto, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei n' 2.658, de 1989, com
as emendas que apresentamos.

Sala da Comissão,
Deputado Lael Varella, Relator.

Emenda n' 1

Dê-se ao art. 2' do projeto a seguinte reda
ção:

"Art. 2' O proprietário de veículo
automotor que desejar desmontá-lo defi
nitivamente, retirando-o de circulação,
encaminhará o respectivo certificado de
registro à autoridade de trânsito local,
que o cancelará, expedindo documento
específico autorizando a desmontagem."

Sala da Comissão, Deputa-
do Lael Varella, Relator.

Emenda n' 2

Dê-se ao art. 3' do projeto a seguinte reda
ção:

"Art. 3' Desmontar veículo sem au
torização legal:

Pena - detenção de um a dois anos
e meio com multa equivalente à metade
dQ valor do carro."

Sala da Comissão, - De-
putado Lael Varella, Relator.

Emenda n'3

Dê-se ao art. 4' do projeto a seguinte reda
ção:

"Art. 4' O Poder Executivo, ouvido
o Conselho Nacional de Trânsito, regu
lamentará esta lei no prazo de noventa
dias, sem prejuízo de sua imediata eficá
cia."

Sala da Comissão, - De-
putado Lael Varella, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Transportes, em sua reu
nião ordinária do dia 6 de dezembro de 1989,
aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei
n' 2.658/89, do Deputado Leonel Júlio, que

"dispõe sobre a desmontagem de veículos au
tomotores e dá outras providências", com
adoção das emendas apresentadas pelo Rela
tor, Deputado Lael Varella.

Compareceram os Senhores Deputados:
Darcy Pozza, Jorge Arbage, Sérgio Werneck,
Alexandre Puzyna, Alziro Gomes, DaIton
Canabrava, Denisar Arneiro, Gidel Dantas,
Júlio Campos, José Fernandes, Lael Varella,
Lézio Sathler, Mário Martins, Mauro Cam
pos, Mauro Miranda, Paulo Roberto, Rubem
Branquinho, José Carlos Grecco, Eliel Ro
drigues, Ézio Ferreira, Luiz Leal e Costa Fer
reira.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989.
- Deputado Darcy Pozza, Presidente - De
putado Lael Varella, Relator.

EMENDAS ADOTADAS PELA
COMISSÃO

_ N'l-

Dê-se ao art. 2" do projeto a seguinte reda
ção:

"Art. 2" O proprietário de veículo
automotor que desejar desmontá-lo defi
nitivamente, retirando-o de circulação,
encaminhará o respectivo certificado de
registro à autoridade de trânsito local,
que o cancelará. expedindo documento
específico autorizando a desmontagem."

Sala da Comissão. 6 de dezembro de 1989.
- Deputado Darcy Pozza, Presidente - De
putado Lael Varella, Relator.

_ N'2-

Dê-se ao art. 3" do projeto a seguinte reda
ção:

"Art. 3" Desmontar veículo sem au
torização legal:

Pena - detenção de um a dois anos
e meio com multa equivalente à metade
do valor do carro."

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989.
- Deputado Darcy Pozza, Presidente - De
putado Lael Varella, Relator.

- N'3-

Dê-se ao art. 4" do projeto a seguinte reda
ção:

"Art. 4" O Poder Executivo, ouvido
o Conselho Nacional de trânsito. regula
mentará esta lei no prazo de noventa
dias, sem prejuízo de sua imediata eficá
cia."

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989.
..:...- Deputado Darcy Pozza, Presidente - De
putado Lael Varella, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Parecer vencedor

I e II - Relatório e Voto do Relator

Após detalhado exame sobre a atividade
de competência da Comissão de Finanças e
Tributação, solicitei vista ao Projeto em exa-

me, concluído que o assunto não é pertinente
à já citada Comissão.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação. em
reunião ordinária realizada em 6 de junho
de 1990. opinou. pela não pertinência do Pro
jeto de Lei n" 2.658/89. em apenso PL n"
4.090/89 à competência regimental da Comis
são, nos termos do parecer vencedor do De
putado José Lourenço, contra o voto em se
parado do Deputado Paulo Mincarone. pri
mitivo'relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Francisco Dornelles. Presidente: Arnal
do Prieto e José Carlos Grecco, Vice-Presi
dentes: Del Bosco Amaral; Paulo Ramos.
'Fernando Velasco, Paulo Mincarone, Simão
Sessim, Saulo Queiroz, Rita Furtado. Arolde
de Oliveira, Expedito Machado, Edmundo
Galdino, Irajá Rodrigues, Edvaldo Motta,
Gilson Machado. José Ulisses de Oliveira,
Flávio Palmier da Veiga. Fernando Gaspa
rian, Mussa Demes, Miro Teixeira. José Ser
ra e Paulo Zarzur.

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990.
Deputado Francisco Dornelles, Presidente 
Deputado José Lourenço, Relator.

VOTO EM SEPARADO DO
SR. PAULO MINCARONE

I - Relatório

A fim de prevenir o furto de automóveis
e contribuir para a diminuição dos índices
ele c;riminalidade, o eminente Deputado Leo
nel Júlio propõe que.a desmontagem de veí
culos automotores passe a depender de prévia
vistoria e autorização da autoridade de trân
sito local. Dispõe ainda o seu projeto que
caberá, a essa mesma autoridade, cancelar
o Certificado de Registro do veículo a ser
desmontado, estabelccendo o art. 3" que a
violação do disposto na lei proposta será pu
nida com multa e reclusão de um a quatro
anos.

A douta Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação manifestou-se unanimemente
pela aprovação, concluindo pela constitucio
nalidade e juridicidade da proposta que, se
gundo o parecer. atende à boa técnica legis
lativa.

A Comissão de Transportes. a quem cabe
o pronunciamento quanto ao mérito, opinou
pela aprovação do projeto. com emendas aos
arts. 2'.'. 3" e 4", acolhendo sugestão contida
no Projeto de n'.' 4.090/89. de autoria do De
putado Ismael Wanderley. em tramitação
:onjunta, nos termos do Regimento Interno.

Com essas manifestações. vêm as propo
sições a este órgão técnico. para que se pro
nuncie quanto aos aspectos relativos à sua
competência regimental.

É o relatório.

H - Parecer

Sem dúvida alguma, a exigência de prévia
autorização administrativa para o desmonte
de veículos, pode contribuir para que se ini
bam o roubo e o furto de automóveis e cami-
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,nhões que atingem índices alà{mantes em
àbsso País, prática que, conforme't\ do conhe
cimento público, ainda concorre pa~a aumen
tar o comércio e o tráfico de entor~ecentes,

trocados em países limítrofes por vel ulos fur
tados e rouba<:tos em todo o territó io nacio
nal.

As repercussões econômicas do elevado ín
dice de tais crimes é evidente nas altas tarifas
de seguros vigentes no Brasil send€l-indispen
sável coibir todas as formas ilícitas de ativi
dades que possam, de qualquer forma, contri
buir para a impunidade que, nesse s<7tor, pa
rece generalizada.

Uma vez que a competência regimental
desta Comissão se cinge, na espécie, a tais
repercussôes, nada temos a opor quanto a
aprovação do projeto, manifestando-nos por
seu acolhimento e, favoravelmente, às emen
das da douta Comissão de Transportes.

É este, s.m.j., o nosso parecer.
Sala das Sessões, de abril de 1990. -

Paulo Mincarone, Relator.

PROJETO DE LEI N' 3.344-A, DE 1989
(Da Sra. Rita Camata)

Dispõe sobre concessão de adicional de
insalnbridade aos trabalhadores que
atuem no combate à raiva dos animais
herbívoros; tendo pareceres: da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e rejeição por falta de técnica legisla
tiva, contra o voto em separado do Sr.
Mendes Ribeiro; da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação, com emenda; e da Co
missão de Finanças e Tributação, pela
rejeição.

(Projeto de Lei n" 3.344, de 1989, a
que se referem os pareceres).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É assegurado aos trabalhadores

que exerçam atividades ou operações de com
bate à raiva dos animias herbívoros, adicional
de insalubridade no valor de 20% (vinte por
cento) sobre a remuneração normal.

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Os trabalhadoras que exercem suas ativi
dades laborativas no combate à raiva dos ani
mais herbívoros, estão em contaeto direto e
permanente com os agentes transmissores
dessa grave enfermidade, até hoje incurável,
como os morcegos hematófagos, que usual
mente vivem em cavernas.

Os empregados em questão, por conse
guinte, expõem-se a grandes riscos de saúde
e até colocam em xeque a própria vida.

Enquadram-se eles, assim, no preceituado
no art. 189 da Consolidação das Leis do Tra
balho, que considera atividades ou operações
insalubres aquelas que, por sua natureza,
condições ou métodos de trabalho, e ponham
os empregados a agentes nocivos à saúde.

Por essa razão, e atendendo a justa reinvi
dicação dos empregados em q1.!estão, preco
nizamos, nesta proposição, que a esses traba
lhadores é assegurado o direito à percepção
do adicional de insalubridade, na base de vin
te por cento sobre sua remuneração normal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÔES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 5.452, DE 10 DE

MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
!:rabalho.

CAPÍTULO V
Da Segurança e da Medicina do Trabalho

SEÇÃO XIII
Das Atividades Insalubres ou Perigosas

Art. 189. Serão consideradas atividades
ou operações insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos
à saúde, acima dos limites de tolerância fixa
dos em razão da natureza e da intensidade
do agente e do tempo de exposição aos seus
efeitos.

PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

E DE REDAÇÃO

Parecer do vencedor

I - Relatório

Considerando tratar-se de projeto restri
tivo, pois assegura adicional de insalubridade
apenas aos trabalhadores que exerçam ativi
dades ou operações de combate à raiva de
animais herbívoros, quando sabemos que os
carnívoros, acometidos de raiva, têm maior
poder de ataque ao homem, optamos pela
rejeição.

11 - Voto do Relator

Diante do exposto, pela rejeição do refe
rido projeto, nos termos de falta de técnica
legislativa.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 1989.
- Deputado Raimundo Bezerra, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituiçao e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou, contra o voto em se
parado do Deputado Mendes Ribeiro, pela
constitucionalidade, juridicidade e rejeição,
por falta de técnica legislativa, do Projeto
de Lei n" 3.344/89, nos termos do parecer
vencedor do Deputado Raimundo Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Nelson Jobim, Presidente; Mendes Ri-

beiro, Nilson Gibson, Michel Temer, Renato
Vianna, Eliézer Mordra, Jairo Carneiro,
Francisco Benjamim, Ney Lopes, Osear Cor
rêa, Jorge Hage, Juarez Marques Batista,
Sigmaringa Seixas, Francisco Sales, Vilson
Souza, Ibrahim Abi-Ackel, Silvio Abreu,
Gastone Righi, Lurdinh.a Savignon, Roberto
Torres, Marcos Formiga, Jovani Masini, Lé
lio Souza, Maurício Nasser, Raimundo Be
zerra, Ubiratan Aguiar, Alcides Lima, Enoc
Vieira, Adylson Motta, Roberto Jefferson e
Eduardo Bonfim.

Sala da Comissão, :' de outubro de 1989.
- Deputado Nelson Jobim, Presidente 
Deputado Raimundo Bezerra, Relator do
vencedor.

VOTO EM SEi>ARADO DO
SR. MENDES RIBEIRO

Este projeto assegLra aos trabalhadores
que exerçam atividade~,ou operações de com
bate à ravia dos anim11is herbívoros um adi
cionai de insalubridade de 20% sobre a remu
neração.

A iniciativa inclui-se' dentre as permitidas
ao parlamentar federal (art. 61, caput), a ser
objeto de deliberação cio Congresso Nacional
e do Presidente da República (art. 48), atra
vés da feitura de lei odinária (art. 59, inciso
IlI). A matéria é daquelas que foi deferida
à União (art. 22). Estão, pois, obedecidas
as normas da Constitu:ção Federal.

Voto, pela constitucionalidade, juridicida
de e boa técnica legislltiva deste Projeto de
Lei n" 3.344/H9.

Sala da Comissão, D de setembro de 1989.
- Deputado Mendes Ribeiro, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO PÚBLICO

I - Relatório

O Projeto em exarne pretende assegurar
aos trabalhadores que ,~xerçam atividades ou
operações de combate, à raiva dos animais
herbívoros o adiciona de insalubridade no
valor de 20% sobre a Iemuneração normal.

A Comissão de CO/lstituição e Justiça e
de Redação, em reunião plenária, opinou,
contra o voto do Deputado Mendes Ribeiro,
Relator, pela constitucionalidade, juridicida
de e rejeição, por falta de técnica legislativa,
do presente projeto c e lei, nos termos do
parecer vencedor do Deputado Rai1.1lUndo
Bezera.

É o relatório.

III - Voto do Relator

Com a devida vênia, discordamos da con
clusão a que chegou o Deputado Raimundo
Bezerra, autor do par~cer vencedor na Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, no sentido de rejeitar este projeto de
lei. .

Com efeito, entendemos, da mesma forma
que S. Ex', que os trab11lhadores que exerçam
atividades ou operações de combate à raiva
de animais carnívoros, tanto quanto os herbí
voros, também são merecedores do adicional
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de insalub'ridade. Achamos, apenas. que a
não-inclusão daquela categoria de trabalha
dores mio deve justificar a rejeição do proje
to. mas, ao contrário, o quc deve ser feito,
como medida de justiça. é estender a esses
trabalhadores o direito ao referido benefício.

Em face do exposto. o nosso voto é pela
aprovação do Projeto de Lei n" 3.344, de
19R9, nos termos da emenda em anexo.

Sala da Comissão. de de 1990.
Deputado Osvaldo Sobrinho, Relator.

EMENDA

Dê-se ao art. I" do Projeto de Lei n" 3.344,
de 19R<.). a seguinte redação:

"Art. 1" É assegurado aos trabalha
dores que exerçam atividades ou opera
ções de combate à raiva dos animais her
bívoros e carnívoros o direito ao adicio
naI de insalubridade no valor de 20%
(vinte por cento) sobre a remuneração
normaL"

Sala da Comissão, de de
1990. - Deputado Osvaldo Sobrinho, Rela
tor.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, em reunião ordinária,
realizada em lH-4-90. opinou unanimemente.
pela aprovação do Projeto de Lei n" 3.344/89,
nos termos da Emenda apresentada pelo Re
lator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Amaury Müller, Presidente; Osvaldo
Sobrinho. Relator; Carlos Alberto Caó, José
da Conceição. Eurico Ribeiro, Mauro Sam
paio, Eraldo Trindade, José Lins, José Men
donça Bezerra. Luis Marques. Célio de Cas
tro, Edmilson Valentim. Augusto Carvalho,
Aristides Cunha. Geraldo Campos. Nelton
Friedrich, Lysâneas Maciel, Mendes Botelho
e Irma Passoni.

Sala da Comissão, 18 de abril de 1990. 
Deputado Amaury Müller, Presidente - De
putado Osvaldo Sobrinho, Relator.

EMENDA ADOTADA PELA
COMISSÃO

Dê-se ao art. 1" do Projeto de Lei n" 3.344,
de 198<.). a seguinte redação:

"Art. 1" É assegurado aos trabalha
dores que exerçam atividades ou opera
ções de combate à raiva dos animais her
bívoros e carnívoros O direito ao adicio
nal de insalubridade no valor de 20%
(vinte por cento) sobre a remuneração'
normaL"

Sala da Comissão• .1R de abril de 1990. 
Deputado Amaury Müller, Presidente - De
putado Osvaldo Sobrinho, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

A proposição da nobre Deputada Rita Ca
mata objetiva assegurar aos trabalhadores

que exerçam atividades ou operações de com
bate à raiva dos animais herbívoros. um adi
cionai de insalubridade no valor de 20"!c so
bre a remuneração.

Busca. a autora. justificar o Projeto em
apreço baseando-se no fato de os trabalha
dores que exercem suas atividades labora
tivas no combate à raiva dos animais herbí
voros. enfrentarem o contato direto e perma
nente com os agentes da referida enfermi
dade.

A Comiss;lo de Constituição e Justiça e
de Redaçáo. em reuniáo plenária, opinou
contra o voto do Deputado Mendes Ribeiro,
Relator, pela constitucionalidade. juridicida
de e rejeiçáo. por falta de técnica legislativa.
do presente projeto de lei, nos termos do
parecer vencedor do Deputado Raimundo
Bezerra, tendo a Comissáo de Trabalho. de
Administração e Serviço Público. em reuniáo
ordinária. opinado unanimemente pela apro
vação do Projeto de Lei n" 3.344/89. nos ter
mos da Emenda. em anexo, apresentada pelo
Relator. Deputado Osvaldo Sobrinho.

11 - Voto do Relator
Como não encontramos justificativa para

estender aos trabalhadores que atuam no
combate à raiva dos carnívoros condições que
lhes permitam adicional de insalubridade. co
mo se pretende para os herbívoros, nossa ma
nifestação é contra o projeto.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação. em
reunião ordinária realizada em 6 de junho
de 19<')0, opinou. unanimemente. pela rejei
ção do Projeto de Lei n'! 3.344/89. nos termos
do Parecer do Relator, Deputado José Lou
renço.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Francisco Dornelles. Presidente: Arnal
do Prieto e José Carlos Grecco, Vice-Presi
dentes: Del Bosco Amaral, Paulo Ramos.
Fernando Velasco. Paulo Mincarone, Simão
Sessim. Saulo Queiroz, Rita Furtado. Arolde
de Oliveira, Expedito Machado, Edmundo
Galdinho. Irajá Rodrigues, Edvaldo Motta,
Gilson Machado, José Ulisses de Oliveira,
Flávio Palmier da Veiga, Fernando Gaspa
rian. Mussa Demes, Miro Teixeira, José Ser
ra e Paulo Zarzur.

Sala da Comissão, 6 de junho de 19<,)0. 
Deputado Francisco Dornelles, Presidente _.
Deputado José Lourenço, Relator.

PROJETO DE LEI N' 3.683-A, DE 1989
Do Senado Federal

(PLS n" 97-89)

Dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências. Pareceres ao
Substitutivo do Relator designado pela
Mesa em substituição à Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias: do relator desginado pela Mesa
em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, exceto do artigo 90; e do Relator

designado pela Mesa em substituição à
Comissão ,de Finanças e Tributação, pela
'aprovação, exceto do artigo 90.

(Projeto de Lei n" 3.6R3. de 19R9, a
que se referem os pareceres.)

Art. I" A presente lei estabelece normas
de proteçáo e de defesa do consumidor. de
ordem pública e interesse social nos termos
do artigo 5'" inciso XXXII, 170, inciso V.
da Constituição e artigo 4H de suas Dispo
sições Transitórias.

Art. 2" Consumidor é toda pessoa física
ou jurídica, nacional ou estrangeira, que ad
quire ou utiliza bens ou serviços, como desti
natário final.

Art. 3" Fornecedor de bens ou serviços
é qualquer pessoa nacional ou estrangeira.
que seja industrial, importador, exportador.
empresário. comerciante. agricultor, pecua
rista, prestador de serviços de qualquer natu
reza. a título individual ou societário. bem
como o Estado e outros organismos públicos.
integrantes da administração direta ou indire
ta, concessionárias de serviço público e de
mais entidades, privadas ou públicas, que de
senvolvam atividades de produção, monta
gem. importação. exportação. distribuição
ou comercialização de bens ou prestação de
serviços, inclusive os de natureza bancária,
financeira. de crédito e securitária.

Art. 4" A Política Nacional do Consumo
tem por objetivo o atendimento das necessi
dades dos consumidores, o respeito à sua dig
nidade. saúde e segurança. a transparência
e harmonia das relações de consumo. a prote
ção de seus interesses econômicos. bem como
a melhoria de sua qualidade de vida, aten
didos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo~

II - ação governamental no sentido de
proteger efetivamente o consumidor. quer di
retamente quer incentivando a criação e de
senvolvimento de associaçóes que o represen
tem, bem como assegurando a presença. no
mercado de consumo. de bens e serviços com
padrões adequados de qualidade. segurança.
durabilidade e desempenho;

111 - harmonização dos interesses dos par
ticipantes das relações de consumo e compati
bilização da proteção do consumidor e a ne
cessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princí
pios nos quais se fúnda a ordem econômica
(art. 170, da Constituição). sempre com base
na boa-fé nas relações entre consumidores
e fornecedores~

IV - informação e educação de fornece
dores e consumidores, quanto aos seus direi
tos e deveres. com vistas à melhoria do mer
cado de consumo~

V - incentivo à criação pelos fornecedores
de mecanismos eficientes de controle de qua
lidade e segurança de bens e serviços. assim
como de mecanismos alternativos de solução
de contlitos de consumo;

VI - cqibição e repressão eficientes de
todos os abusos praticados no mercado de
consumo. inclusive a concorrência desleal e
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utilização de inventos e criações industriais.
das marcas e nomes comerciais e signos dis
tintivos. que possam causar prejuízos aos
consumidores: '

VII - racionalização e melhoria dos servi
ços públicos:

VIII - estudo constante das modificações
do mercado de consumo:

IX - estabelecimento de instâncias admi
nistrativas capazes de conhecer e deliberar .
sem õnus para o consumidor e de forma céle
re. a respeito das reclamações apresentadas.

Art. 5" A Política Nacional de ,Consumo
será executada, com base nos princípios do
artigo anterior. pelos órgãos federais, esta
duais e municipais que, direta ou indireta
mente. intervenham no regramento e fiscali
zação do mercado de consumo.

CAPÍTULO II
Dos Direitos Básicos dos Consumidores

Art. 6" São direitos básicos dos consu
midores:

I - a proteção da vida, saúde e segurança
contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de bens e serviços considerados
perigosos ou nocivos:

II - a informação adequada e clara sobre
os diferentes bens e serviços, com especifi
cação correta de quantidade, características.
prazos de validade, qualidade e preços, bem
como sobre os riscos que apresentem:

III - a educação e divulgação sobre o con
sumo adequado dos bens e serviços, assegu
radas a liberdade de escolha e a igualdade
nas contratações.

IV - a proteção contra a publicidade enga
nosa. métodos comerciais agressivos ou des
leais, bem como contra práticas e cláusulas
abusivas no fornecimento de bens e serviços:

V - a modificação das cláusulas contra
tuais que estabeleçam prestações despropor
cionais ou sua revisão por fatos supervenien
tes que as tornem excessivamente onerosas:

VI - a efetiva prevenção e reparação por
danos pessoais. morais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e
administrativos, com vistas à prevenção ou
reparação de danos individuais, coletivos ou
difusos. assegurada a proteção jurídica. ad
ministrativa e técnica, aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direi
tos, inclusive com inversão. a seu favor. do
ônus da prova. no processo civil, quando ve
rossímil a alegação do consumidor, segundo
as regras ordinárias de experiência;

IX - a participação e consulta na formu
lação das políticas que os afetem diretamen
te. e a representação de seus interesses por

'intermédio das entidades públicas ou priva
das de proteção ou defesa do consumidor:

X - a adequada e eficaz prestação dos ser
viços púhlicos em geral.

Art. 7' Os direitos previstos nesta lei não
excluem outros decorrentes de tratados ou
convenções internacionais de que o Brasilse
ja signatário. da legislação interna ordinária.
de regulamentos expedidos pelas autoridades
administrativas competentes, bem como dos

que derivem dos princípios gerais do direito.
analogia, costumes e equidade.

CAPÍTULO III
Da proteção ao consumidor e da reparação

dos dauos

SEÇÃO I
Da Proteção à Saúde e Segurança

Art. H" Os bens e serviços colocados no
mercado de consumo não acarretarão riscos
à saúde ou segurança dos consumidores. ex
ceto os considerados normais e previsíveis
em decorrência de sua natureza e fruição,
obrigando-se os fornecedores, em qualquer
hiopótese. a dar as informações necessárias
e adequadas a seu respeito.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese.
a responsabilidade pela reparação dos danos
causados será ohjetiva, independendo de
prova de culpa do fornecedor.

Art. 9" O fornecedor de bens e serviços
potencialmente nocivos à saúde ou perigosa
deverá, nos rótulos. bulas. manuais e mensa
gens publicitárias, informar. de maneira os
tensiva, a respeito de sua nocividade ou peri
culosidade. sem prejuízo da adoção de outras
medidas de segurança cabíveis em cada caso
concreto.

Art. 10. O fornecedor de bens ou servi
ços que. posteriormente à sua introdução no
mercado de consumo, tiver conhecimento da
nocividade. periculosidade ou riscos que
apresentem. deverá comunicar o fato imedia
tamente às autoridades competentes e aos
consumidores. mediante anúncios publicitá
rios.

Parágrafo único. Os anúncios publicitá
rios a que se refere o caput serão veiculados
na imprensa escrita. falada e televisada às
expensas do fornecedor do bem ou serviço.

Art. 11. O bem ou serviço que. adequa
damente utilizado ou fruído. apresentar alto
grau de nocividade ou periculosidade será re
tirado do mercado pelos respectivos fornece
dores, sem prejuízo da responsabilidade pela
reparação de eventuais danos.

SEÇÃO II
Da Responsabilidade por Danos

Art. 12. O fabricante nacional ou estran
geiro. o importador e o comerciante respon
dem pela reparação dos'nanos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de
projeto. fabricação, construção, montagem.
fórmulas, manipulação. apresentação ou
acondicionamento de seus bens, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua utilização.

§ 1" Para os efeitos deste artigo. equipa
ram-se aos consumidores todas as vítimas do
evento.

§ 2" O fabricante ou importador só se
exime de responsabilidade se provar que o
dano é imputável. exclusivamente. à culpa
do consumidor ou de terceiro.

-§ 3" Aquele que efetivar o pagamento te
rá direito de reaver dos demais responsávei'.
em ação regressiva. o respectivo montante
segundo sua participação no evento danoso.

Art. '13. O fornece dor de serviços res
ponde pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à presta
ção dos serviços. bem omo por informações
insuficientes ou inadequadas sobre a sua frui
ção.

§ 1" Para os efeitos deste artigo. equipa
ram-se aos consumidores as vítimas do even
to.

§ 2" O fornecedor ce serviços só se exime
de responsabilidade Sé' provar que o dano
é imputável. exclusivamente. àculpa do con
sumidor ou de terceiro

§ 3" Quando o serviço prestado câw.;a(
dano irreparável a hem de qualquer natureza
do consumidor. a indenização corresponderá
ao seu valor de reposiç ia integral.

§ 4" A responsabili jade dos profissionais
liberais será apurada m ~diante verificação de
culpa.

SEÇÃD III

Da Responsabilidade por Vícios dos Bens

Art. 14. O fabric2nte. nacíonal ou es
trangeiro. o importador e o comerciante de
bens de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade que os tornem impróprios ou ina
dequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminua o valor, assim como por aque'les
decorrentes da disparidade com as indicações
constantes do recipiente. da embalagem, ro
tulagem ou mensagem publicitária, podendo
o consumidor exigir. alternativamente e à sua
escolha:

a) substituição do bl:m por outro da mes
ma espécie. marca ou modelo, em perfeitas
condições de uso:

b) a restituição imeçliata da quantia paga,
monetariamente atuali;~ada. sem prejuízo de
eventuais perdas e dan )s;

c) o abatimento proporcional do preço.
§ I" No caso de for:Jecimento de bens "in

natura" será responsável perante o consu
midor o fornecedor imediato.

§ 2" Consideram-se' impróprios ao uso e
consumo:

a) os bens cujos pra zos de validade este
jam vencidos:

b) os bens alterada>. avariados. falsifica
dos ou. por qualquer outra razão, em desa
cordo com as normas regulamentares de fa
bricação. distribuição, ou apresentação:

c) os bens que, por qualquer motivo, se
revelem inadequados <lO fim a que se desti
nam.

§ 3" A substituição do bem por outro de
espécie. marca ou moclelo diversos somente
será feita mediante complementação ou resti
tuição de eventual diferença de preço.

Art. 15.... 'O'-fabricante. o importador e o
comêi'éhinte respondem solidariamente pelos
vícios de quantidade do bem, sempre que,
respeitadas as variaçõe's decorrentes de sua
natureza. seu conteúd,) líquido for inferior
às indicações do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou de mensagem publicitária. po
dendo o consumidor exigir, alternativamente
e à sua escolha:
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a) substituição do bem por outro da mes
ma espécie. marca ou modelo, sem os aludi
dos vícios:

b) a restituição imediata da quantia paga.
monetariamente atualizada. sem prejuízo de
eventuais perdas e danos;

c) o abatimento proporcional do preço.
Parágrafo único. Quando o instrumento

empregado na pesagem ou medição não esti
ver aferido segundo os padrões oficiais. a res
ponsabilidade é exclusiva do fornecedor ime
diato.

SEÇÃO IV
Das Responsabilidades por Vícios dos Serviços

Art. 16. O fornecedor de serviços res
ponde pelos vícios de qualidade ou de segu
rança que os tornem impróprios ou inade
quados ao consumo ou lhes diminuam o va
lor. podendo o consumidor exigir, alteranti
vamente à sua escolha:

a) a reexecução dos serviços. sem custo
adicional e quando cabível:

b) a restituição imediata da quantia paga.
monetariamente atualizada, sem prejuízo de
eventuais perdas e danos;

c) o abastecimento proporcional do preço.* 1" A reexecução dos serviços poderá
ser confiada a terceiros devidamente capaci
tados. por conta e risco do fornecedor de
serviços. .* 2'.' Consideram-se impróprios ao consu
mo os serviços prestados em desacordo com
as respectivas normas regulamentares.

Art. 17. Quando o fornecimento de ser
viço tiver por objetivo a reparação de qual
quer bem. considerar-se-á implícita a obriga
ção de empregar componentes de reposição
novos e originais. sem prejuízo da livre nego
ciação das partes.

Art. li!. Os órgãos públicos, por si ou
suas empresas. concessionárias. permissioná
rias ou sob qualquer outra forma de empreen
dimentos. são obrigados a fornecer serviços
adequados. eficientes e seguros.

Parágrafo único. Nos casos de descum
primento. total ou parcial. das obrigações re
feridas neste artigo. serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados. na forma prevista no Título UI.

SEÇÃO V
Da Prescrição

Art. 19. Prescreve em 180 (cento e oiten
ta) dias o direito de reclamar pelos vícios
aparentes ou de fácil constatação d~s bens
e serviços, contados da entrega efetiva dos
bens ou do término da execução dos serviços.

§ 1\' A reclamação formalizada perante
órgão ou entidade com atribuições de defesa
do consumidor interrompe a prescrição.

§ 2\' Quando os bens ou serviços forem
fornecidos mediante termo de garantia. a
contagem do prazo previsto no presente arti
go inicia-se a partir do seu término.

§ 3\' A reclamação expressa e fundamen
tada comprovadamente formulada pelo con
sumidor perante o fornecedor de bens e servi
ços suspende a prescrição até a resposta nega-

tiva. que deve ser transmitida de forma ine
quívoca.

§ 4" Tratando-se de vício oculto. o prazo
prescricional inicia-se no momento em que
ficar evidenciado o defeito.

Art. 20. A prescrição do direito à repa
ração pelos danos causados por defeitos dos
bens e serviços. prevista neste capítulo. rege
se pelo art. 177 do Código Civil, iniciando-se
a contagem do prazo a partir da manifestação
do dano.

SEÇÃO VI
Da Cobrança de Dívidas

Art. 21. Na cobrança de débitos o consu
midor inadimplenté não será exposto. injusti
ficadamente. a ridículo. nem será submetido
no seu trabalho ou no seu lar. a qualquer
tipo de constrangimento ou ameaça à sua in
tegndade física. ~

Panígrafo único. As infrações ao dispos
to neste artigo. além de perdas e danos. inde
nização por danos morais e outras sanções
cabíveis. submetem os infratores à multa de
natureza econilmica. cominada pelo juiz na
ação proposta por qualquer dos legitimados
à defesa do consumidor em juízo.

SEÇÃO VII
Dos Bancos e Dados e Cadastros de Consu

midores

Art. 22. A, entidades que tenham por
objeto social realizar o cadastramento de con
sumidores. fornecendo aos usuários dados so
bre qualquer tipo de inadimplência ou falta
de pagamento de prestações. ficam obrigadas
a manter seus registros de tal sorte a permitir
a perfeita identificação das pessoas tidas co
mo devedoras.

Parágrafo único. Para os fins previstos
neste artigo, as entidades referidas deverão.
ao prestarem informações sobre a pessoa físi
ca ou jurídica. fornecer elementos que quali
fiquem e individualizem o devedor de forma
precisa. notadamente o número do CPF e
a filiação. quando pessoa física.

Art. 23. O consumidor. sem prejuízo do
disposto no art. 70, terá acesso aos cadastros,
fichas. registros e dados pessoais e de consu
mo arquivados sobre ele. bem sobre as suas
respectivas fontes.

§ 1" Os cadastros e dados de consumo
dores devem ser redigidos em linguagem e
fácil compreensão. não podendo conter in 1'

mações. relativas a período superior anca
anos.

§ 2" A abertura de cadastro e dad s pes
soais de consumo não solicitada de erá ser
comunicada por escrito ao consumi or.

§ 3" Os erros e omissões cada rais serão
corrigidos e sanados a pedido do nsumidor.
devendo ser comunicados aos ev ntuais desti
natários das informações inca etas.

§ 4" Consumada a presc lção relativa à
cobrança de débitos do con umidor. não se
rão fornecidas. pelos resp tivos Sistemas de
Proteção ao Crédito. qu squer informações
que possa impedir ou d' icultar novo acesso
ao crédito junto aos fo necedores.

§ 5" Às infrações ao disposto neste arti
go. aplicam-se as mesmas sançües previstas
no panígrafo único do artigo anterior.

SEÇÃO VIII
Da Extensão Subjetiva da Responsabilidade

Art. 24. Os sócios-gerentes e adminis
tradores mio respondem pessoalmente pelas
obrigaçúes imputadas à empresa. exceto. nos
casos de culpa. insolv~ncia ou encerramento
das respectivas atividades. pelas indenizaçües
previstus.nas Secções ll, III e IV deste Capí
tulo.

CAPÍTULO IV
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO I
Da Oferta e Publicidade

Art. 25. Toda informação ou publicida
de veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a bens e serviços
ofcrecidos ou apresentados obriga o forne
cedor e integra o contrato que vier a ser ce\e-

br~r~: 26. A o~a~'apresentação do for
necimento de b 'ris o'u S rviços devem assegu
rar informaçõ s corret, s. claras e ostensivas
sobre as suas 'aracteríst cas e qualidade. bem
como sobre s riscos qUt'\ apresentem à saúde
e seguranç dos consu.ml1lrres. . .

Parágra o único. E proihida toda pubhcl
dade. po qualquer meio. c'Ip'~lz de induzir
o consurl)'idor a se comportar dé''{orma preju
dicial oJ perigosa à sua saúde ou~egurança.

Art. 27. Quando o fornecedo'!; de bens
ou serviços se utilizar de publicid'kle enga
nosa. o consumidor podlêrá pleiteat indeni- _
zação!por danos sofridos. bem como a~
ção 9a prática do ato. ,ob pena de execução
espe.l:ífica. para o caso de inadimplemento.
sem prejuízo de sanção pecuniária cabível e
de ·ontrapropaganda. que pode ser imposta
ad inistrativa ou judicialmente.

§ 1" É enganosa qualquer modalidade de
i formação ou comunicação de caráter publi
itário. mesmo por omissão. capaz de gerar

características. qualidade. quantidade. pro
priedade. origem e quaisquer outros danos
sobre bens e serviços.

§ 2" O ônus da prova da veracidade e
correção da informação publicitária cabe ao
fornecedor.

§ 3" A contrapropaganda a que se refere
o caput será custeada pelo fornecedor dos
bens e serviços.

Art. 21'. Se o fornecedor de bens ou ser
viços recusar cumprimento à oferta. apresen
tação ou publicidade. o consumidor poderá.
alternativamente e à sua livre escolha:

a) exigir o cumprimento forçado da obri
gação. nos termos da oferta, apresentação
ou publicidade:

b) aceitar outro bem ou prestação de servi
ço equivalente:

c) rescindir o contrato. com direito à resti
tuição da quantia eventualmente antecipada.
acrescida de correção monetária e perdas e
danos.
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An. 29. O termo de garantia ou equiva
lente deve esclarecer e1]1 que consiste mencio
nada garantia. hem cnmo a forma e o lugar
em que pode ser exercitada. sendn entregue
ao consumidor devidamente preenchido pelo
fornecedor. no ato da aquisição do hem ou
serviço.

Art. ]0. Os fahricantes e importadores
deverüo assegurar a oferta de componente
e peças de reposição enquanto nüo cessar a
fahricação ou importação do heni·... '

Panígrafo único. Cessada a fahricação. a
oferta deverlÍ ser mantida por período razolÍ
vel de tempo. nunca inferior a 5 (cinco) anos.

Art. 31. O consumidor pode desistir do
contrato. no prazo dc 7 (sete) dias contados
de sua assinatura (lU recehimento do bem ou
serviço. sempre que a contratação ocorrer
fora do estabelecimento comercial, especial
mente por telefone ou reembolso postal.

~ l' Se o consumidor exercitar o direito
de arrependimento prévisto ncste artigo. os
valores eventualmente pagos. a qualquer'títu
In. durante o prazo de reflexão. serão devol
vidos. de imediato. monetariamente atuali
zados.

§ 2' Em caso 'de 'venda por telefone ou
reembolso postal o nome e endereço do fabri
cante deverão constar na embalagem e na
publicidade utilizada.

~ J" O fornecedor do bem ou serviço é
respomiível pelos atos de seus representantes
autônomos ou não.

SEÇÃO II
Das Práticas Abusivas

Art. 32. É vedado ao fornecedor de hens
ou serviços:

I - condicionar o fornecimento de bem ou
de serviço ao fornecimento de dütro bem ou
serviço: "

11 - recusar 'atendimento às demandas.
dos consumidores. na exata medida de suas
disponibilidades de estoqúe. e. ainda. de con
formidade com os usos· e costumes;

III - enviar ou entregar ao consumidor.
em solicitação prévia. qualquer bem. ou for
necer qualquer serviço. ressalvada a remessa
de amostras grtítis:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou igno
rüncia do consumidor. tendo em vista sua
idade. saúde. conhecimento ou condição so
cial, para impingir-lhe seus bens ou serviços:

V - executar serviços sem a prévia elabo
ração de orçamento e autorização expressa
do consumidor:

VI - repassar informação depreciativa re
ferente a ato praticado pelo consumidor no
exercício de seus direitos;

VII - colocar. no mercado de consumo.
qualquer bem ou serviço sem observância das
normas prevbtas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas:

VIII - praticar quaisquer outros atos defi
nidos em lei como condutas abusivas.

Parágrafo único. Os bens remetidos ou
entregues ao consumidor. na hipótese pre
vista no inciso 11I. equiparam-se às amostras
grátis. inexistindo obrigação de pagamento.

Art. J3. O fornecedor de serviços será
obrigado a entregar ao consumidor orçamen
to prévio discriminando o valor da mão-de
ohra. dos materiais e equipamentos a serem
empregados. as condiçties de pagamento:
bem como as datas de início e término dos
serviços.

~ I"' Salvo estipuJaçüo em contrário. o va
lor orçado terã validade pelo prazo de 10
(dez) dias. contados da sua elaboração.

~ 2"' Urna vcz aproirádo pelo consumidor
o orçamento obriga os contraentes e somente
pode ser alt<:rado niediante livre negociação
das partes. '

~ 3" O consumidor não responde por
yuaisquer tinus ou acréscimos decorrentes da
contratação de serviços de tcrceiros. não pre
vistas no orçamento prévio.

Art. 34. No caso de fornecimento de
hens ou de serviços sujeitos ao regime de
controle ou de tabelamento de preços. os for
necedores deverão respeitar.os limites oficiais
sob pena de. não o' fazendo. responderem
pela restituiçüo da quantia recebida em exces
so. monetarian)ente atualizada. podendo o
consum.idor exigir. ~ Sl)a esçolha. o desfazi
mento do negócio. sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.

Art. 35. As infrações ao disposto nesta
e na Secção anterior. além das perdas e da
nos. indeilização por dimos morais. perda dos
juros e outras sanções cabívcis. ficam sujeitas
à multa de natureza civil. proporcional à gra
vidade da infração e à condição econômica
do infrator. cominada pelo juiz na ação pro
posta por qualquer dos legitimados à defesa
do consumidor em juízo.

CAPíTULO V
Da Proteção Contratual

SEÇÃO r
Das Cláusulas Abusivas

Art. 36. Os contratos que regulam as're
lações de consumo não obrigarão os consumi
dores se não lhes for dada a oportunidade
de tomarconhecimcnto prévio de seu conteú
do. ou se os respectivos instrumentos forem
redigidos de modo a dificultar a compreensão
de seu sentido e alcance.

~ 1" As cláusulas contratuais serão irtter
pretadas de maneira mais favorável ao consu
midor.

§ 2" As declarações de vontade constan
tes de escritos particulares. recibos e pré-con
tratos relativos às relações de consumo vincu
lam o fórnecedor ensejando inclusive execu
çüo específica. nos termos do art. 68 e pará
grafos.

Art. 37. São nulas de pleno direito as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimen
to de bens e serviços que:

I - impossibilitem. exonerem ou atenuem
a responsabilidade do fornecedor por danos
ou vícios de yualquer natureza dos bens ou
serviços fornecidos:

II - subtraiam ao consumidor a opção de
reembolso da quantia já paga. nos casos pre
vistos nesta lei:

Ilr - transfiram responsabilidade a tercei- .
ros;

IV - invertam o ônus da prova em pre
juízo do consumidor:

V - estaheleçam obrigaçôes iníquas. lesi
vas. ou. de qualquer moclo. abusivas aos inte
resses dos consumidores;

Panigrafo único. O, Ministério Público.
mediante inquérito civil. pode efetuar o con
trole administrativo abstrato e preventivo das
condiçties gerais dos contratos abusivos.

Art. . ]R. No fornecimento de he'ns ou
servIços que envolva outorga de créditó ou
concessão de financiam,'nto ao consumidor.
o fornecedor deverá. ent re outros requisitos.
informá-lo previamente sobre:

a) preço do bem ou serviço em moeda cor
rente nacional:

b) montante dos juros de mora e da taxa
efetiva anual de juros C(lmpostos:

c) acréscimos legalme nte previstos:
d) número e periodicidade das prestações:
e) soma total a pagar. com e sem financia

mento.
~ 1" As multas de nora decorr.entes do

inadimplemento de .obngação no seu termo
não poderão ser superiores a 10% do valor
da prestação nos 10 (dez) primeiros dias de
atraso. nem a 20% nos dias suhseqüentes.

§ 2" Fica asseguradL ao consumidor a li
quidação antecipada do débito. total ou par
cialmente. mediante .redução proporc.ional
dos juros, e demais acréscimos.

~ 3" O fornecedor Ccará sujeito a multa
e perda. dos juros. além de outras sanções
cabíveis. se descumprir o disposto neste ar
tigo.

Art. 39. Nos contratos de compra e ven
da de móveis ou imóvei!: mediante pagamen
to em prestaç<ies. bem como nas alienações
fiduci.árias em garantia. consideram-se não
escritas as cláusulas que estabeleçam a perda
total das prestações pa ~as em benefício do
credor que. em razáo do inadimplemento.
pleitear a resciS<lo do contrato e a retomada
do bem alienado.

Parágrafo único. 1\ a hipótese prevista
neste artigo. o devedor inadimplente terá di
reito à restituição das parcelas quitadas à data
da rescisão contratual. descontada a vanta
gem econômica auferida com a fruição.

SEÇÃO II
. Dos Contrato:; de Adesão

An. 40. Os contrat:>s de adesão serão re
digidos em termos claros e com caracteres
ostensivos e legíveis. dt' modo a facilitar sua
compreensão pelo consumidor.

Parágrafo único. É facultado a qualquer
consumidor ou entidade' que o represente re
querer ao Ministério Público que ajuize a
competente ação para ser declarada a nuli
dade de cláusula contratual que contrarie o
disposto na presente lei :>u de qualquer forma
não assegure o justo eq uilíbrio entre direitos
e obrigações das partes

Art. 41. Contrato ce adesão é aquele cu
jas cláusulas tiverem sid:> aprovadas por algu
ma autoridade ou redigidas unilateralmente
pelo fornecedor de bem ou serviços. sem que
o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu cClnteúdo.
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TÍTULO II
Das.Infrações Penais

Art. 48. Colocar no mercado, fornecer
ou expor para fornecimento bens impróprios
ao consumo: .

Pena - Reclusão de' dois a cinco anos e
, multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena7 Detenção de!1J!l ano ~ ~ois anC(s
ou multa.

Art. 49 .. Omitir dizeres ou sinais' osten
sivos sobre a nocividade ou periculosidade
de bens, nas embalagens, nos invólucros ou
publicidade:. .'.

. Pena - Reclusão de úm a quatro anos e
multa.

§ 1. Incorrerá nas mesmas penas que dei
xar de alertar, mediante recomendações es
critas ostensivas, sobre a periculosidade do
serviço a ser prestado.

§ 2· Se o crime é culposo:
Pena -Detenção de seis meses àdois anos

ou muIta. '
Art. 50. Deixar de comunicar à autori

dade ~ompetente,aos consumidores e ao pú
blico em geral, a nocividade ou periculosi
dade de bens cujo conhecimentó seja poste-'
por à sua colocação no mercado: ..

Parágrafo único. O Ministério Público, concessão ou permissão de uso serão aplica-
mediante inquérito civil, pode efetuar o con- das pela adlninistração quando forem consta-
trole administrativo abstratoe preventivo das tados vícios de qualidade ou de quantidade,
condições gerais dos contratos de adesão. bem conlonas hipóteses de periculosidade

e de impropriedade do bem ao uso a que
. CAPÍTULO VI se destina. .
Das Sanç'õ~s Administrativas Art. 46. As penas de cassação de alvará

Art. 42.' A União, os ESÚldos e o Distrito de licença: de interdição e de suspensão tem-
Federal, em caráter concorrente e nas suas porária da atividade, i;Jem como a de .inter-
respectivas áreas de atuação administrativa, venção administrativa serão aplicadas quan-
baixarão.normas relativas à produção, indus- do o estabelecimento industrial, comercial ou
trialização, distribuição, publicidade e consu- profissional reincidir na prática das infrações
mo de bens e serviços. de 'maior gravidade, previstas em lei. '.

§ 1" A União, os Estados, o Distrito Fe- Parágrafo único. A pena de cassação de
deral e os Municípios fiscalizarão e contrClc.. <concessão será aplicada à concessionária de
larão o mercado de consumo no interessé da serviço público quando violar obrigação legal
preservação da vida. saúde, segurança, infor- ou contratual. .
mação e bem estaf.doconsumidor, baixando Art. 47. A imposição de contrapropa~

as normas que se fizerem necessárias. ganda será. cominada quando o fornecedor
§ 2" Os órgãos federais, estaduais e mu- incorrer na prática de publicidade enganosa,

nicipais com atribuições para fiscalizar e con- nos termos do disposto no art. 26, e seu pará-
trolar o mercado de consumo manterão co- grafo 1"'- desta lei, sempre às expensas do
missões permanentes para aelai;Jóração, revi- infrator.
são e atualização das normas referidas no pa- § 1" A retificação será divulgada pelo
rágrafo anterior, sendo obrigatória a partici- responsáveL no mesmo veículo de com uni-
pação dos consumidores e fornecedClres. . cação utilizado com as mesmas características

§ 3" Os órgãos oficiais poderão expedir empregadas, no quese refere à duração, es-
notificações aos fornecedores para que, sob paço, local e horário.
pena de desobediência, prestem informações § 2' . A contrapropaganda será aplicada
sobre questões de interesse do consumidor. pelos órgãos públicos competentes de prote- .

Art. 43. As infrações das normas de de- ção ao consumidor, mediante procedimento
fl:sa do consumidor ficam sujeitas, conforme administrativo, assegurando-se-lheampla de-
o caso, às seguintes sanções, sem prejuízo fesa, mas somente será publicada por expres-
das de natureza civil e penaL sa determinação do Ministro de Estado da

a) multa; respectivaárea de atuação administrativa.
. b) apreensão do bem; § 3' Enquanto não promover a contra-

c) inutilização do bem; propaganda, ó fornecedor, além de fllulta .
d) suspensão de fornecimento de bem ou diária e outras sanções, ficará impedido de

serviço; efetuar, por qualquer meio, publicidade de
e) revogação de concessão ou permissão; seus bens e serviços..
f) cassação de licença do estabelecimento

ou de atividade;
g) cassação de registro do bem junto ao

órgão competente;
h) interdição, total ou parcial, de estabele

cimento ou de atividade empresarial;
i) intervenção administrativa; .
j) suspensão temporária de atividade em

presarial;
I) imposição de contrapropaganda;
m) cassação da concessão quando a em

presa explorar serviço público.
Parágrafo único. As sanções previstas

neste artigo poderão ser aplicadas cumulati
vamente. '

Art. 44. A pena de multa, graduada de
acordo com a gravidade da infração, a vanta
gem auferida e à condição econômica do for
necedor, será aplicada mediante procedimen
to administrativo no qualseassegurará ampla
defesa.

Parágrafo único. A multa aque se refere
o capllt será em montante nunca inferior a
300 (trezentas) vezes o valor do Bônus do
Tesouro Nacional (BTN) e não superior a
600.000 (seiscentas mil) vezes o valor do Bô
nus do Tesouro Nacional (BTN).

Art. 45. 'As penas de apreensão, de inu
tilização de bens, de suspensão do forneci-'
mento de bem ou serviço e.de revogação da

Pena - Reclusão de um a cinco anos e
multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas quem deixar de retirar do mercado,
imediatamente, quando determinado pela
autoridade competente, os bens nocivos ou
perigosos, na forma deste artigo.

Art. 51. Executar serviço potencialmen
te nocivo à saúde ou perigoso, contrariando
determinação de autoridade competente:

Pena~ Reclusão de dois a cinco anos e
multa.' .

Art. 52.. Fazer afirmação falsa ou enga
nosa ou omitir informações sobre a natureza,
característica, qualidade, quantidade, segu
rança, desempenho, durabilidade, preço ou
garantia de bens ou serviços:

Pena - Reclusão de um a cinco anos e
. multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas quem:

I - fizer ou promover publicidade que sa
.be ou deveria ser enganosa;

n -fizer ou promover publicidade de
bens ou serviços de modo a dificultar a identi
ficação do fornecedor;
In, fizer ou promover publicidade que

sabe ou deveria saber ser capaz de induzir
o consumidor a comportar-se de forma preju
dicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

Art. 53. Fazer ou promover publicidade
sabendo-se incapaz de atender à demanda:

Pena - Reclusão de um a cinco anos e
multa.

Art. 54. Deixar de organizar dados fáti
cos, técnicos e científicos que dão base à pu
blicidade, assim como impedir ou dificultar
seu acesso aos consumidores:

Pena - Reclusão 'de um a três anos e mul
ta.

Art. 55. 'Estipular em contrato qualquer
vantagem indevida:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos
.e multa.

Parágrafo único. Se a vantagem é obtida:
Pena~Detenção de seis meses a dois anos

e multa.
.. Art. 56. Empregar, na reparação de
bens, peças ou componentes de reposição
usados, sem autorização do consumidor:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e
multa.

Art. 57. Utilizar, na cobrança de dívi
das, de violência. ou grave ameaça, afirma
ções falsas, incorretas ou enganosas ou de
qualquer outro procedimento que exponha
o consumidor injustificadamente, a ridículo
ou interfira com o seu trabalho, descanso ou
lazer:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e
multa.

Art. 58. Impedir ou dificultar o acesso
do consumidoràs informações que sobre ele
constem em cadastros, banco de dados, fichas
e registros: ,

Pena - Reclusão. de um a quatro anos e
multa.

,Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas quem deixar de informar o consumidor
sobre a inserção de informações sobre sua
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pessoa em cildastros, banco de dados, fichas
ou registros, quando não solicitadas por escri
to por ele.

Art. 59. Inserir informações sobre con
sumidor constante de cadastro, banco de da
dos, fichas ou registros que sabe ou deveria
saber ser inexata:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e
'multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas quem deixar de corrigir, imediatamen
te, informação nas circunstâncias previstas no
caput deste artigo.

Art. 60. Deixar de entregar ao consumi
dor o termo de garantia adequadamente
preenchido e com especificação clara de seu
conteúdo:

Pena - Reclusão de um a três anos e mul
ta.

Art. 61. Sem prejuízo das previstas no
Código Penal, são circunstâncias que sempre
agravam as penas previstas nesta Lei:

I - serem os crimes cometidos em época
de grave crise econômica ou por ocasião de
calamidade;

II - provocarem os crimes grave dano in
dividual ou coletivo;

III - serem os crimes cometidos mediante
dissimulação da natureza ilícita do procedi
mento;

IV - serem os crimes praticados em ope
rações que envolvam alimentos, medicamen
tos ou quaisquer outros bens ou serviços es
senciais.

Art. 62. Aplica-se o disposto no art. 258
do Código Penal aos crimes de perigo comum
previstos neste Título.

Art. 63. Além dos efeitos da cqndenação
previstos pelo Código Penal, constitui efeito
da condenação por crime definido nesta Lei
a interdição do exercício de atividade que
dependa de autorização do Poder Público ou
habilitação específica.

Art. 64. O montante da fiança, nas infra
ções de que trata esta Lei, será fixada pelo
juiz entre 1.000 (um mil) e 15.000 (quinze
mil) vezes o valor do Bônus do Tesouro Na
cional (BTN).

Art. 65. No processo penal atinente aos
crimes previstos nesta Lei, bem como a ou
tros crimes e contravenções que envolvam
relações de consumo, poderão intervir, como
assistentes do Ministério Público, os demais
legitimados indicados no art. 66, aos quais
também é fàcultado propor ação penal subsi
diária, se a denúncia não for oferecida no
prazo legal.

TÍTULO III
Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 66. A defesa dos interesses e direi
tos dos consumidores e das vítimas poderá
ser exercida em juízo individualmente ou a
título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será
exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim en
tendidos, para efeitos desta Lei, os transindi-

viduais, de natureza indivisível de que sejam
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por
circunstância de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim
entendidos, para efeitos de~ta Lei, os transin
dividuais de natureza indivisível de que seja
titular grupo, categoria ou classe de pessoas
ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais ho
mogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum.

Art. 67. Para os fins do art. 65, parágrafo
único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público;
II - a União, os Estados, os Municípios,

o Distrito Federal e os Territórios;
III - as entidades e órgãos da administra

ção pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificameI)te des
tinados à defesa dos interesses e direitos pro;
tegidos por esta Lei;

IV - as associações legalmente constituí
das há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos inte
resses e direitos protegidos por esta lei, dis
pensada a autorização assemblear.

§ 1" Admitir-se-á o litisconsórcio faculta
tivo entre os Ministérios Públicos da União
e dos Estados na defesa dos interesses e direi
tos de que cuida esta Lei.

§ 2' Os órgãos públicos legitimados po
derão tomar dos interessados' compromisso
de ajustamento de sua conduta às exigências
legais, mediante cominações que terão eficá
cia de título executivo extrajudicial.

Art. 68. 'Para a defesa dos direitos e inte
resses protegidos por esta Lei são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propi
ciar sua adequada e efetiva tutela.

Art. 69. Na ação que tenha por objeto
o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da
obrigação ou determinará providências' que
assegurem o resultado prático equivalente ao
do adimplemento.

§ l' A conversão da obrigação em perdas
e danos somente será admissível se por ela
optar o autor ou se impossível a tutela espe
cífica ou a obtenção do resultado prático cor
respondente.

§ 2' A indenização por perdas e danos
se fará sem prejuízo da multa (art. 287 do
CPC).

§ 3" Sendo relevante o fundamento da
demanda e havendo justificado receio de ine
ficácia do provimento final, é lícito ao juiz
conceder a tutela liminarmente ou após justi
ficação prévia, citado o réu.

§ 4' O juiz poderá, na hipótese do § 3'
ou na sentença, impor multa diária ao réu,
independentemente de pedido do autor, se
for suficiente ou compatível com a obrigação,
fixando prazo razoável para o cumprimento
do preceito.

§ 5' Para a tutela específica ou para a
obtenção do resultado prático equivalente,
poderá o juiz determinar as medidas necessá
rias, tais como busca e apreensão, remoção
de coisas e pessoas, desfazimento de obra,

impedimento de atividade nociva, além da
requisição de força policial.

Art. 70. Contra ato:; ilegais ou abusivos
de pessoas físicas ou jurídicas que lesem direi
to líquido e certo, individual ou coletivo, pre
visto nesta Lei, caberá ação que se regerá
pelas normas da lei do mandado de seg:u
rança.

Art. 71. Aplica-se o habeas data à tutela
dos direitos e interesse:; dos consumidores,
ainda que o arquivo ao banco de dados per
tença a pessoas ou enticlades de direito pri
vado.

Art. 72. Considere.m-se necessitadas,
para efeitos de assistêlll:ia jurídica (arts. 5",
inciso LXXIV e 134 da Constituição Federal,
as associações legitimadas pelo art. 66, inciso
IV, desta Lei.

Art. 73. Nas ações coletivas de que trata
esta Lei não, haverá adü:ntamento de, custas;
emolumentos, honorários periciais e quais
quer outras despesas.

§ l' O juiz condenará o autor a pagar
ao réu os honorários ad\ ocatícios, arbitrados
na conformidade do § 4' do art. 20 do CPC,
quando reconhecer que a pretensão é mani·
festamente infundada.

§ 2' Em caso de litigância de má-fé, a
associação autora e os d.retores responsáveis
pela propositura da ação serão solidariamen
te condenados ao décuplo das custas, sem
prejuízo da responsabilidade por perdas e da
nos.

Art. 74. As normas deste título aplicam
se, no que for cabível, a outros direitos ou
interesses difusos, coletivos e individuais ho
mogêneos, tratados cole tivamente.

Art. 75. Aplicam-s,: às ações previstas
neste Título as normas do Código de Processo
Civil e da Lei n' 7.347, de 24 de julho de
1985, inclusive no que respeita ao inquérito
civil, naquilo que não l:ontrarie suas dispo
sições.

CAPÍTULO II

Das Ações Coletivas para a Defesa
de Inter.:sses

Individuais Hl)mogêneos

Art. 76. Os legitimados de que trata o
art. 66 poderão propor, em nome próprio
e no interesse das vítima s ou seus sucessores,
ação civil coletiva de re;ponsabilidade pelos
danos individualmente sofridos, de acordo
com o disposto nos arti!:os seguintes.

Art. 77. O Ministério Público, se não
ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da
lei.

Art. 78. Ressalvad i a competência da
Justiça Federal, é competente para a causa
a justiça local:

I - no foro do Distrlto Federal, p~ra os
danos de âmbito nacion~l; I

n - no foro da capital do Estado, no do
Distrito Federal ou no da capital do Terri
tório, para os danos de 2mbito regional, apli
cando-se as regras do CPC aos casos de com
petências concorrentes;

III - no foro do lugar onde ocorreu ou
deve ocorrer o dano, quando de âmbito local.
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Art. 79. Proposta a ação, será publicado
edital a fim de que os interessados possam
intervir no processo como litisconsortes. A
publicação será feita, uma.vez, nO'órgão ofi
ciaI e em dois jornais de grande circulação
na localidade do foro competente e será ne
cessariamente acompanhada de ampla divul
gação pelos meios idôneos de comunicação.

Art. 80. Em caso de procedência da
ação, a condenação será genérica, fixando
a responsabilidade do réu pelos danos cau-
sados. .

Art. 81. Transitada em julgado a senten
ça condenatória, será publicado edital, obser
vado o disposto nõ: art. 78.

Art. 82. A liquidação da sentença, pro
movida pela vítim~ e seus sucessores, será
por artigos, podenâo ser proposta no foro
do domicílio do liquidante, a quem cabe pro
var, tão-só, o nexo~de causalidade, o dano
e seu montante. .

Art. 83. A execução poderá ser coletiva,
sendo promovida peJos legitimados de que
trata o art. 66 desta Lei e abrangendo as víti
mas cujas indenizações já tiverem sido fixa
das em sentença de liquidação, sem prejuízo
do ajuizamento de outras execuções.

§ I" A execução coletiva far-se-á com ba
se em certidão das sentenças de liquidação,
da qual deverá constar a ocorrência ou não
do trânsito em julgado.

§ 2" É competente para a execução o juí
zo:

I - da liquidação da sentença ou da ação
condenatória, no caso de execução indivi
duai;

II - da ação condenatória, quando cole
tiva a execução.

Art. 84. Em caso de concurso de créditos
deCOlTentes da condenação prevista na L~i

n" 7.347, de 24 de julho de 1985, e das indeni
zações pelos prejuízos individuais resultantes
do mesmo evento danoso, estas últimas terão
preferência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto
neste artigo, a destinação da importância re
colhida ao Conselho Nacional de Defesa do
Consumidor ou aos fundos estaduais de pro
teção ao consumidor ficará sustada enquanto
pendentes de decisão de segundo grau as
ações de indenização, pelos danos indivi
duais.

Art. 85. Decorrido o prazo de um ano
sem habilitação de interessados em número
compatível com a gravidade do dano, pode
rão os legitimados do art. 66 promover a liqui
dação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indeniza
ção devida, nos termos do parágrafo anterior,
reverterá para o Conselho Nacional de Defe
sa do Consumidor, sendo o dano de âmbito
nacional ou para os fundos estaduais de pro
teção ao consumidor, quando regional ou es
tadual.

CAPÍTULO IH

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor
de Bens e Serviços

Art. 86. Na ação de responsabilidade ci
vil do fornecedor de bens e serviços, sem

prejuízo do disposto nos Capítulos I e 11 deste
Título, serão observadas as seguintes normas:
1-a ação pode ser proposta no domicílio

do autor;

. II - se o réu alegar que o fato danoso é
imputável exclusivamente à culpa de terceiro,
poderá o autor requerer a citação deste últi
mo para integrar o contraditório como litis
consorte passivo, vedada ao réu a denuncia
ção da lide;

UI - o réu que houver contratado seguro
de responsaqilidade poderá chamar ao pro
cesso o segurador, vedada a integração do
contraditório pelo Instituto de Resseguros do
Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar
procedente a ação condenará o réu nos ter
mos do art. 80, do Código de Processo Civil.
Se o réu houver sido declarado falido, o síndi
co será intimado a informar a existência de
seguro de responsabilidade, facultando-se,

.em caso afirmativo, o ajuizamento de ação
de indenização diretamente contra o segura
dor, vedada a denunciação da lide ao Insti
tuto de Resseguros do Brasil e dispensado
o litisconsórcio obrigatório com este;

IV - se as provas produzidas demonstra
rem a alta periculosidade do bem que provo
cou o dano, bem como grave imprudência,
negligência ou imperícia do fornecedor na
aceitação do projeto industrial, ou na fabrica
ção, montagem ou condicionamento do bem,
poderá o juiz, de ofício, aberto o prazo de
10 (dez) dias à manifestação do réu, conde
ná-Ia ao pagamento de multa de valor equiva
lente a, no mínimo, 35.000 (trinta e cinco
mil) e, no máximo, de 140.000 (cento e qua
renta mil) Bônus do Tesouro Nacional
(BTN), em favor do Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Art. 87. Os legitimados a agir na forma
desta lei poderão propor ação visando a com
pelir o Poder Público competente a proibir
em todo o território nacional, a produção,
divulgação, distribuição ou venda, ou a deter
minar alteração na composição, fórmula ou
acondicionamento de bem, cujo uso ou con
sumo se revele nocivo à saúde pública e à
incolumidade pessoal.

§ I" Os fornecedores poderão ingressar
ao feito como assistentes.

§ 2" Deferida a prova pericial, os laudos
do perito e dos assistentes técnicos serão en
tregues diretamente em cartório, no prazo
máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias
a contar do termo final para a apresent~ção

de quesitos (art. 421, § 1", do CPC).
§ 3" O retardamento pela autoridade

competente, por mais de 60 (sessenta) dias,
do cumprimento de decisão judicial em ação
de que trata este artigo, configura crime de
responsabilidade nos termos da lei.

CAPÍTULO IV
Da Coisa Julgada

Art. 88. Nas ações coletivas de que trata
esta lei, a sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se a ação for julga
da improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá

intentar outra ação, com idêntico fundamen
to, valendo-se de nova prova, na hipótese
do inciso I do parágrafo único do art. 66;

II - ultrapartes, mas limitadamente ao
grupo, categoria ou classe, salvo improcedên
cia de provas, nos termos do inciso anterior,
quando se tratar da.hipótese prevista no inci
so 11 do parágrafo único do art. 66; .

III - erga omnes, apenas no caso de pro
cedência da ação, para beneficiar todas as
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inci
so III do parágrafo único do art. 66.

§ I" A coisa julgada prevista nos incisos
I e n não prejudicará os interesses e direitos
individuais dos integrantes da coletividade,
de grupo, categoria ou classe.

§ 2" Na hipótese prevista no inciso UI,
em caso de improcedência da ação, os interes
sados que não tiverem intervido no processo
como litisconsortes poderão propor ação de
indenização a título individual.

§ 3" A coisa julgada de que cuida o art.
16, combinado com o art. 13 da Lei n' 7.347,
de 24 de julho de 1985, não prejudicará as
ações de indenização por danos pessoalmente
sofridos, propostas individualmente ou na
forma prevista nesta lei mas, se procedente
a ação, beneficiará as vítimas e seus suces
sores, que poderão proceder à liquidação e
à execução, nos termos dos arts. 81 a 84 desta
lei.

§ 4" Aplica-se o disposto no parágrafo
anterior à sentença penal condenatória.

Art. 89. As ações coletivas, previstas nos
incisos I e Il do parágrafo único do art. 85,
não induzem litispendência para as ações in
dividuais, mas a coisa julgada erga omnes ou
uItrapartes a que aludem os incisos II e In
do artigo anterior não beneficiará os autores
das ações individuais, se não for dada ciência
nos autos do ajuizamento de ação coletiva.

TÍTULO V
Disposições Finais

Art. 90. O preâmbulo da Lei n" 7.347,
de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte
redação:

"Disciplina a ação civil pública de res
ponsabilidade por danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens
e direitos de valor artístico, estético, his
tórico, turístico e paisagístico, assim co
mo a qualquer outro interesse difuso ou
coletivo, e dá outras providências."

Art. 91. Acrescente-se o seguinte inciso
IV ao art. 1" da'Lei n" 7.347, de 24 de julho
de 1985:

"IV - a qualquer outro interesse di
fuso ou coletivo. "

Art. 92. O inciso lI, do art. 59 ,.da Lei
n" 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a
ter a seguinte redação:

"II -inclua, entre suas finalidades
institucionais, a proteção ao meio am
biente, ao consumidor, ao patrimônio
artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, ou a qualquer outro inte
resse difuso ou coletivo."
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Art. 93. O §3", do art. 5", da Lein"7.347,
de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte
redação:

"§ 3" Em caso de desistência infun
dada ou abandono da ação por associa
ção legitimada, o Ministério Público ou
outro legitimado assumirá a titularidade
ativa."

Art. 94. Acrescentem-se os seguintes §§
4' e 5' ao art. 5', da Lei n' 7.347, de 24 de
julho de 1985:

"§ 4' Admitir-se-á litisconsórcio fa
cultativo entre os Ministérios Públicos
da União e dos Estados na defesa dos
interesses e direitos de que cuida esta
lei."

"§ '5" Os órgãos públicos legitima
dos poderão tomar dos interessado~

compromisso de ajustamento de sua con
duta às exigências legais, mediante comi
nações que terão eficácia de título execu
tivo extrajudicial."

Art. 95. O art. 15 da Lei n" 7.347, de
24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 15. Decorridos 60 (sessenta)
dias do trânsito em julgado da sentença
condenatória, sem que a associação autora
lhe promova a execução, deverá fazê-lo o
Ministério Público, facultada igual inicia
tiva aos demais legitimados."

Art. 96. Acrescente-se à Lei n" 7.347, de
24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo,
renumerando-se os seguintes:

"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos
direitos e interesses difusos, coletivos e
individuais, no que for cabível, os dispo
sitivos da legislação que trata da prote
çã6 do consumidor."

Art. 97. As disposições da presente lei
não se aplicam aos produtos colocados em
circulação antes da sua entrada em vigor.

Art. 98. Esta lei entra em vigor 45 (qua
renta e cinco) dias após a sua publicação.

Art. 99. São revogadas as disposições
em contrário.

Senado Federal, 14 de setembro de 1989.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO LI
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5" Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi
dentes no País a inviolabilidade do direito

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXII -o Estado promoverá, na forma
da lei, a defesa do consumidor;

LXXIV - o Estado prestará assistência ju
rídica integral e gratuita aos que comprova
rem insuficiência de recursos;

TÍTULO ív
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃO UI
Da Advocacia e da Defensoria Pública

Art. 134. A Defensoria Pública é insti
tuição essencial à fl,mção jurisdicional do Es
tado, incumbindo-lhe a orientação jurídica
e a defesa, em todos os graus, dos neressi
tados, na forma do art. 5', LXXIV.

Parágrafo único. Lei complementar or
ganizará a Defensoria Pública da União e
do Distrito Federal e dos Territórios e pres
creverá nomes gerais para .sua organização
nos Estados, em cargos de p:trreira,'providos,
na classe inicial, mediante. concurso público
de provas e títulos, assegUl:ad1,l a seus inte
grantes a garantia da inamovibilidade e veda
do o exercício da advocacia fora das atribui
ções institucionais.
•••••• o ••••••••••••••••• o. ~ " ••••••••••• \' ••••••••••••••••

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO i
Dos Princípios Gerais da

Atividade Econômica

Art. 170. A ordem econômica, fundada
na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos exis
tência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:

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

V - defesa do oonsumidor;

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 48. O Congresso Nacional, dentro
de cento e vinte dias da promulgação da '
Constituição, elaborará código de defesa do
consumidor.

LEI N'" 5.869
DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil

TÍTULO II
Das Partes e dos Procuradores

CAPÍTULO II,
Dos Deveres dali Partes e

dos seus Procuradores

SEÇÃO 1II
Das Despesas e das Multas

Art. 20. A sentença ,;ondenará o venci
do a pagar ao vencedor as despesas que ante
cipou c os honorários advocatícios. Essa ver
ba honorária será devida. também, nos casos
em que o advogado funci Jnar em causa pró
pria. (16')

§ 4" Nas causas de pl:queno valor e nas
de valor inestimável, bem como naquelas em
que não houver condena;ão ou for vencida
a Fazenda Pública, os honorários serão fixa
dos consoante apreciação eqüitativa do juiz,
atendidas as normas das letras a e c do pará
grafo anterior.

CAPÍTULO VI
Da Int,ervenção d,~ Terceiros

SEÇÃO IV
Do Chamamento 110 Processo

Art. 80. A sentença, que julgar proce
dente a ação, condenando os devedores, vale
rá como título executivo, em favor do que
satisfizer a dívida. para exigi-la. por inteiro,
do devedor principal, ou de cada um dos co
devedores a sua quota, na proporção que lhes
tocar.

TÍTULO VIII
Do Procedimento Ordinário

CAPÍTULO I
Da Petição Inicial

SEÇÃO 11
Do Pedido

! Art. 287. Se o autor pedir a condenação
, do réu a abster-se da pr~~tica de algum ato,
a tolerar atividade, ou a prestar fato que não
possa ser realizado por terceiro, constará da
petição inicial a comina<;ão da pena pecu
niária para o caso de descumprimento da sen
tença (arts. 644 e 645).
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CAPÍTULO VI
Das Provas

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

SEÇÃO VII
Da Prova Pericial

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

Art. 121. O juiz nomeará o perito.
§ 1" Incumbe às partes, dentro em cinco

(5) dias, contados da intimação do despacho
_de nomeação do perito:

I - indicar o assistente técnico;
II - apresentar quesitos.*2" Havendo pluralidade de autores ou

d.e réus, far-se-á a escolha pelo voto da maio
na de cada grupo; ocorrendo empate, deci
dirá a sorte.

LEI N" 3.071
DE 1" DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVIL

TÍTULO III
Da Prescrição

CAPÍTULO IV
Dos Prazos da Prescrição

Art. 177. As ações pessoais prescrevem,
ordinariamente, em vinte anos, as reais em
dez, entre presentes e entre ausentes em
quinze, contados da data em que poderiam
ter sido propostas.

DECRETO-LEI N" 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940,

CÓDIGO PENAL

TÍTULO VIII
Dos crimes contra a incolumidade pública

(136)

CAPÍTULO I
Dos Crimes de Perigo Comum

Formas Qualificadas de
Crime de Perigo Comum

Art. 258. Se do crime doloso de perigo
comum resulta lesão corporal de natureza
grave, a pena privativa de liberdade é aumen
tada de metade; se resulta morte, é aplicada
em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta
lesão corporal, a pena aumenta-se de metade;
se resulta morte, aplica-se a pena cominada

ao homicício culposo, aumentada de um ter
ço.

LEI N" 7.347,
DE 24 DE JULHO DE 1985

Disciplina a ação civil pública de 'res
ponsabilidllde por danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens
e direitos de valor artístico, estético, his
tórico, turístico e paisagístico (Vetado)
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 1" Regem-se pelas disposições desta
lei, sem prejuízo da ação popular, as ações
de responsabilidade por danos causados:

I - ao meio ambiente;
11 - ao consumidor;
IH - a bens e direitos de valor artístjco,

estético, histórico, turístico e paisagístico;
IV -(Vetado).
Art. 2" As ações previstas nesta lei serão

propostas no foro do local onde ocorrer o
dano, cujo juízo terá competência funcional
para processar e julgar a causa.

Art. 3' A ação civil poderá ter por objeto
a condenação em dinheiro ou o cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer.

Art. 4" Poderá ser ajuizada ação cautelar
para os fins desta lei, objetivando, inclusive,
evitar o dano ao meio ambiente, ao cc;msu
midor, aos bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico
(Vetado).

Art. 5" A ação principal e a cautelar po
derão ser propostas pelo Ministério Público,
pela União, pelos Estados e Municípios. Po
derão também ser propostas por autarquia,
empresa pública, fundação, sociedade de
economia mista ou por associação que:

I - esteja constituída há pelo menos um
ano, nos termos da lei civil;

11 - inclua, entre suas finalidades institu
cionais, a proteção ao meio ambiente, ao con
sumidor, ao partrimônio artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico (Vetado).

§ 1" O Ministério Público, se não inter
vier no processo como parte, atuará obrigato
riamente como fiscal da lei.

§ 2' Fica facultado ao Poder Público e
a outras associações legitimadas nos termos
deste artigo habilitar-se como litisconsortes
de qualquer das partes.

§ 3" Em caso de desistência ou abandono
da ação por associação legitimada, o Minis
tério Público assumirá a titularidade ativa.

Art. 6" Qualquer pessoa poderá e o ser
vidor público deverá provocar a iniciativa do
Ministério Público, ministrando-lhe informa
ções sobre fatos que constituam objeto da
ação civil e indicando-lhe os elementos de
convicção.

Art. 7\' Se, no exercício de suas funções,
os juízes e tribunais tiverem conhecimento
de fatos que possam ensejar a propositura

,da ação civil, remeterão peças ao Ministério
Público para as providências cabíveis.

Art. 8\' Para instruir a inicial, o interes
sado poderá requerer às autoridades compe
tentes as certidões e informações que julgar
necessárias, a serem fornecidas no prazo de
15 (quinze) dias.

§ 19 O Ministério Público poderá instau
rar, quer organismo público particular, certi
dões, informações, exames ou perícias, no
prazo que assinalar, o qual não poderá ser
inferior a 10 (dez) dias úteis.

§ 2' Somente nos casos em que a lei im
puser sigilo, poderá ser negada cerdidão ou
informação, hipótese em que a ação poderá
ser proposta, desacompanhada daqueles do
cumentos, cabendo ao juiz requisitá-los.

Art. 99 Se o órgão do Ministério Público
esgotadas todas as diligência, se convencer
da inexistência de fundamento para a propo
situra da ação civil, promoverá o arquiva
mento dos autos do inquérito civil ou das
peças informativas, fazendo-o fundamenta
damente.

§ 19 Os autos do inquérito civil ou das
peças de informação arquivadas serão reme
tidos, sob pena de se incorrer em falta grave,
no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Supe
rior do Ministério Público.

§ 2" Até que, em sessão do Conselho Su
perior do Ministério Público, seja homolo
gada ou rejeitada a promoção de arquiva
mento, poqerão as associações legitimadas
apresentar razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos do inquérito
ou anexados às peças de informação.

§ 3" A promoção de arquivamento será
submetida a exame e deliberação do Conse
lho Superior do Ministério Público, conforme
dispuser o seu Regimento.

§ 4" Deixando o Conselho Superior de
homologar a promoção de arquivamento, de
signará, desde logo, outro órgão do Minis
tério Público para o ajuizamento da ação.

Art. 10. Constitui crime, punido com pe
na de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos,
mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obriga
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional 
ORTN, a recusa, o retardamento ou a omis
são de dados técnicos indispensáveis à propo
situra da ação civil, quando requisitados pelo
Ministério Público.

Art. 11. Na ação que tenha por objeto
o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz determinará o cumprimento da
prestação da atividade devida ou a cessação
da atividade nociva, sob pena de execução
específica, ou de cominação de multa diária,
se esta for suficiente e ou compatível, inde
pendentemente de requerimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder manda
do liminar, com ou sem justificação prévi~,

em decisão sujeita a agravo.
§ 19 A requerimento de pessoa jurídic~

de direito público interessad~, e para evitar
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança
e à economia pública, poderá o Presidente
do Tribunal a quem competir o conhecimento
do respectivo recurso suspender a exeeução
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da liminar, em decisão fundamentada, da
qual caberá agravo para uma das turmas jul
gadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir
da publicação do ato.

§ 2' A multa cominada liminarmente só
será exígivel do réu após o trânsito em julga
do da decisão favorável ao autor, mas será
devida desde o dia em que se houver configu
rado o descumprimento.

Art. 13. Havendo condenação em di
nheiro, a indenização pelo dano causado re
verterá a um fundo gerido por um Conselho
Federal ou por Conselhos Estaduais de que
participarão necessariamente o Ministério
Público e representantes da comunidade,
sendo seus recursos destinados à reconstitui
ção dos bens lesados.

Parágrafo único. Enquanto o fundo não
for regulamentado, o dinheiro ficará deposi
tado em estabelecimento oficial de crédito,
em conta com correção monetária.

Art. 14. O Juiz poderá conferir efeito
suspensivo aos recursos para evitar dano'irre
parável à parte.

Art. 15. ; Decorridos 60 (sessenta) dias do
trânsito em \julgado da sentença condenató
ria, sem qUl:1 a associação autora lhe promova
a execução, deverá fazê-lo o Ministério PÚ
blico.

Art. 16. A sentença civil fará coisa julga
da !lrga omnes exceto se a ação for julgada
1l1Jprpcedente por deficiência de provas, hi·
pótese, em que qualquer legitimado poderá
intent'lr outra ação com idênticÇ> fundamen
to, valeJ:ldo-sede nova prova.

Art. 17. O Juiz condenará a associação
autora a pagar ao réu. os honorários advoca
tícios arbitrados na conformidade do § 11-' do
art. 20 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processb Civil, quando
reconhecer que a pretensão é manifestamen
te infundada:

Parágrafo único. Em caso de litigância de
má1fé, a associação autora e os diretores res
ponsáveis pela propositura da ação serão soli
dariamente condenados ao décuplo das cus
tas, sem prejuízo da responsabilidade por
perdas e danos.

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei
não haverá adiantamento de custas, emolu
mentos, hOilorários periciais e quaisquer ou
tras despeslJs.

- Arf. 19. Aplica-se à ação civil pública,
prevista nesta"lei, o Código de Processo Civil,
aprovado pela Lei ri' 5.869, de 11 de janeiro

,de 1973, naquilo em que não contrarie suas
disposições. -

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13
desta Lei será regulamentado pelo Poder
Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 22. Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília, 24 de julho de 1985; 164' da Inde
pendência e 97' da República. -JOSÉ SAR- .
NEY - Fernando Lyra.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 97. DE 19R9

Dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências.

Apresentado pelo Senador Jutahy Maga
lhães.

Lido no expediente da Sessão de 2-S-H9
e publicado no DCN (Seção lI). de 3-S-R9.
À SSCOM.

Em 3-S-H9. a Presidência comunica ao Ple
nário que a matéria terá-tramitação especial.
como projeto de código. Designação da Co
missão Temporária: PMDB - Titulares: Jo
sé Fogaça. Jutahy Magalhães. Ruy Bacelar.
Iram Saraiva. Nelson Wedekin; Suplentes:
Ronan Tito. Gerson Camata. Aluízio Bezer
ra; PFL - Titulares: João Menezes e Alexan
dre Costa; Suplente: João Lobo; PSDB 
Titular: Dirceu Carneiro; Suplente: Teotonio
Vilela Filho; PTB - Titular: Carlos DeCarli;
Suplente: Carlos Alber'to; PDS - João Cas
telo; Suplente: Afonso Sancho; PDC - Titu
lar: Mauro Borges; Suplente: Moisés Abrão.
A Presidência determina a ariexação ao pro
jeto de proposições com ele relacionadas.
Abertura de prazo para apresentação de
emendas perante a comis~ão. até 20 dias após
a sua publicação no DCN (Seção II).

Em 9-H-H9. é lido o Parecer n' 143189. da
Comissão Temporária incumbida de exami
nar a m<jtéria.

Em '16-8-89. anunciada a discussão do pro
jeto e das emendas, é a mesma encerrada.
sem debates. Aprovados o projeto e as
Emendas de n'" 1 a 16. da Comissão, ficando.
em conseqüência. atendidas. em sua totali
dade. 'as Emendas n" 11', 22. 61 c 62 e parcial
mente .. asden'" 14.16.20.21 e S9. oferecidas
perante a Comissão. sendo rejeitadas as
Emendas n'" I. 2, 13. 17. 23 a SI' e 60. de
parecer contrário. À Comissão Temponiria
para a redação final.

Em 23-R-R9ê lido o Parecer n" 162IR9-CT.
relatado pelo Senador Dirceu Cardoso. ofe
recendo a redação final do projeto.

Em 30-8-R9. é aprovada a redação final,
após usarem da palavra os Senadores Jutahy
Magalhães, Dirce'u Carneiro, Ronan Tito.
Jarbas Passarinho e João Menezes. À Câma
ra dos Deputados, e, em cópia. à Comissão
Mista destinada a elaborar o Projeto de Códi
go de Defesa do Consumidor.

À Cãmara dos Deputados com Ofício SM
N" 556, de 14-9-89.
SM/N" SS6

Em 14 de setembro de 19R9.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados.

Senhor Primeiro Secretário.
Tenho honra de encaminhar a Vossa Exce"

lência, a fim de ser submetido à revisão da

Cámara dos Deputados. nos termos do art.
óS da Constituição Federal o Projeto de Lei
n" 97. de 19H9. constante dos autógrafos jun
tos. que "dispóe sobre a proteção do consu
midor e dú ou tras providl:ncias".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sou.m. Primeiro Secre
túrio. em exercício.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO
PELA MESA EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISsAo DE DEFESA DO CONSU
MIDOR. MEIO AM31ENTE E MINO
RIAS. AO PROJETO DE LEI N'
3.6H3!89 (DO SENADO FEDERAL).
CONCLUINDO PCR SUBSTITUTI
VO.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

CAPÍTULO 11
Da Política Nacional de R,~lações de Consumo

CAPÍTUL:> 111
Dos Direitos Bâsicos do Consumidor

CAPÍTULO IV
Da Qualidade de Prod utos e Serviços,

da Prevenção e da Reparação dos Danos

SEçAC I
Da Proteção à Saôde e Segurança

SEçAo Ir
Da Responsabilidade pelo Fato

do Produto e d,~ Serviço

SEÇÃO II1
Da Responsabilidad,~ por Vício ao

Produto e ao Serviço

SEÇÃO IV
Da Decadência e da Prescrição

SEçAO V
Da Desconsideração da Personalidade Jurí

dica

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

SEçAo I
Da Oferia

SEÇÀO li
Da Publicidade

SEÇAo [li

Das Práticas Abusivas

SEÇAo IV
Da Cobrança di! Dívidas

SEÇAo V
Dos Bancos de Dados a Cadastros de Consu

midore:;

CAPÍTULO VI
Da Proteção C(ntratual

SEÇÃO I
Disposições Gerais

SEÇAo II
Das Cláusulas Abusivas
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SEÇÃO III
Dos Contratos de Adesão

CAPÍTUL0 VII
Das Sanções Administrativas

TÍTULO II
Das Infrações Penais

TÍTULO III
Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

CAPÍTULO 11
Das Ações Coletivas para a Defesa de

Interesses Individuais Homogênios

CAPÍTULO III
•Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor

de Produtos e Serviços

CAPÍTULO IV
Da Coisa Julgada

TÍTULO IV
Do-Sistema Nacional de Defesa do Consumi

dor

TÍTULO V
Da Convenção Coletiva de Consumo

TÍTULO VI
Disposições Finais

o Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. I" O presente Código estabelece
normas da proteção e defesa do consumidor,
de ordem pública e interesse social, nos ter
mos do artigo 5", inciso XXXII, 170, inciso
V, da Constituição Federal e artigo 46 de
suas Disposiçôes Transitórias.

Art. 2" Consumidor é toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumi
dor a coletividade de pessoas, ainda que inde
termináveis, que haja intervido nas relaçôes
de consumo.

Art. 3" Fornecedor é toda pessoa física
ou jurídica pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersona
li.zados, que desenvolvem atividades de pro
dução, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, dis
tribuição e comercialização de produtos ou
prestação de serviços.

§ 1" Produto é qualquer bem, móvel ou
imóvel, material ou imaterial.

§ 2" Serviço é qualquer atividade forne
cida no mercado de consumo, mediante re
muneração, inclusive as de natureza bancá
ria, financeira, de crédito e securitária, salvo
as decorrentes das relações de caráter traba
lhista.

CAPÍTULO II
Da Política Nacional de Relações de Consumo

Art. .4" A Política Nacional de Relações
de Consumo tem por objetivo o atendimento
das necessidades dos consumidores, o respei
to à sua dignidade, saúde e segurança, à pro
teção de seus interesses econômicos, à melho
ria da sua qualidade de vida, bem como à
transparência a harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios:

1- reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo;

II - ação governamental no sentido de
proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativas diretas;
b) por incentivos à criação e desenvolvi

mento de associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado

de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços

com padnies adequados de qualidade, segu
rança, durabilidade e desempenho.

III - harmonização dos interesses dos par
ticipantes das relações de consumo e compati
bilização da proteção do consumidor com a
necessidade de desenvolvimento econômicci
e tecnológico, de modo a viabilizar os princí
pios nos quais se funda a ordem econômica
(art. 170, da Constituição Federal, sempre
com base da boa-fé e equilíbrio nas relações
entre consumidores e fornecedores;

IV - educação e informação de fornece
dores e consumidores, quanto aos direitos
e deveres, com vistas à melhoria do mercado
de consumo;

V - incentivo à criação pelos fornecedores
de meios eficientes de controle de qualidade
e segurança de produtos e serviços, assim co
mo de mecanismos alternativos de solução
de conflito de consenso.

VI - coibição e repressão eficientes de
todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorrência desleal e
utilização indevida de inventos e criações in
dustriais, das marcas e nomes comerciais e
signos distintivos, que possam causar prejuí
zos aos consumidores;

VII - racionalização e melhoria dos servi
ços públicos;

VIII - estudo constante das modificações
do mercado de consumo.

Art. 5,' Para a execução da Política Na
cional das Relações de Consumo, contará o
Poder Público com os seguintes instrumen
tos, dentre outros:

I - manutenção da assistência jurídica,
integral e gratuita para o consumidor carente;

11 - instituição de Promotorias de Justiça
de Defesa do Consumidor, no âmbito do Mi
nistério Público;

III - criação de delegacias de polícia espe
cializadas no atendimento de consumidores
vítimas de infrações penais de consumo;

IV - criação de Juizados Especiais de Pe
quenas Causas e Varas Especializadas para
a solução de litígios de consumo;

V - concessão de estímulos à criação e
desenvolvimento das Associações de Defesa
do Consumidor;

§ I" Os Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios manterão órgãos de atendimento
gratuito para orientação dos consumidores.

§ 2" A União, os Estados, Distrito Fede
ral e os Municípios poderão fiscalizar preços
e autuar os infratores. observando seu prévio
tabelamento pela autoridade competente.

CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos do Consumidor

Art. 6" São direitos básicos do consumi
dor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança
contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços conside
rados perigosos ou nocivos;

11 - a educação e divulgação sobre o con
sumo adequado dos produtos e serviços, asse
guradas a liberdade de escolha e a igualdade
nas contratações;

III - a informação adeq uada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especi
ficação correta de quantidade, característi
cas, composição, qualidade e preço e garan
tia, bem como sobre os riscos que apresen
tem;

IV-a proteção contra a publicidade enga
nosa e abusiva, métodos comerciais coerci
tivos ou desleais, bem como contra práticas
de cláusulas abusivas ou impostas no forneci
mento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contra
tuais que estabeleçam prestações despropor
cionais ou sua revisão em razão de fatos su
pervenientes que as tornem excessivamente
onerosas;

VI - a efetiva prevenção e reparação de
danos patrimoniais e morais, individuais, co
letivos e difusos;

VII - O acesso aos órgãos judiciários e
administrativos, com vistas à prevenção ou
reparação de danos patrimoniais e morais.
individuais, coletivos ou difusos. assegurada
a proteção jurídica, administrativa e técnica
aos necessi tados;

VIII - a facilitação da defesa de seus dire
tos, inclusive com a inversão do ônus da pro
va, a seu favor. no processo civil, quando,
a critério do .i uiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente. segundo
as regras ordinárias de experiência;

IX - a participação e consulta na formu
lação das políticas que os afetem diretamen
te, e a representação de seus interesses por
intermédio das entidades públicas ou priva
das de defesa do consumidor;

X - a adequada e eficaz prestação dos
serviços públicos em geral.

Art. 7" Os direitos previstos neste Códi
go não excluem outros decorrentes de trata
dos ou convenções internacionais de que o
Brasil seja signatário, da legislação interna
ordinária, de regulamentos expedidos pelas
autoridades administrativas competentes.
bem como dos que derivem dos princípios
gerais do direito, analogia, costumes e eqüi
dade.

Parágrafo único. ,'Tendo mais de um autor
a ofensa. todos responderão solidariamente
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pela reparaçljo dos danos previstos nas nor
mas de c:onsunw.

CAPÍTULO IV
Da qualidade de produtos e serviços

da preservação e da reparação dos danos

SECÇÃO I
Da proteção à saúde e segurança

Art. 8" Os produtos e serviços colocados
no mercado de consumo não acarretarão ris
cos à saúde ou segurança dos consumidores,
exceto os considerados normais e previsíveis
em decorrência de sua natureza e fruição,
obrigando-se os fornecedores, em qualquer
hipótese, a dar as informações necessárias
e adequadas a seu respaldo.

Parágrafo único. Em se tratando de pro
duto industrial, ao fabricante cabe prestar as
informações a que se refere este artigo, atra
vés de impressos apropriados que devem
acompanhar o produto.

Art. 9' O fornecedor de produtos e servi
ços potencialmente nocivos ou perigosos à
saúde ou segurança deverá, informar, de ma
neira ostensiva e adequada, a respeito da sua
nocividade ou periculosidade, sem prejuíz;?
da adoção de outras medidas cabíveis em ca:
da caso concreto.

Art. 10. O fornecedor não poder~ colo
car no mercado de consumo produto ou servi
ço que sabe ou deveria saber apresentar alto
grau de nocividade ou periculosidade à saúde
ou segurança.

§ l° O fornecedor ou produtor de servi
ços que, posteriormente à sua introdução no
mercado de consumo, tiver conhecimento da
periculosidade que apresentam, deverá co
municar o fato imediatamente às autoridades
competentes e aos consumidores, mediante
anúncios publicitários.

§ 2° Os an úncios publicitários a que se
refere o parágrafo anterior serão veiculados
na imp.rensa, rádio e televisão às expensas
do fornf:cedor do produto ou serviço.

§ 3° \ Sempre que tiverem conhecimento
de peritulosidade de produtos ou serviços à
saúde o,u segurança dos consumidores, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municíptos deverão informá-los a respeito.

Art. I}. O produto ou serviço que, mes
mo adequadamente utilizado ou fruído, apre
senta alto grau de nocividade ou periculo
sidade será retirado imediatamente do mer
cado peld fornecedor, sempre às suas expen
sas, sem prejuízo da responsabilidade pela
reparação, de eventuais danos.

SECÇÃO II
Da responsabilidade pelo fato do produto e

do serviço

Art. 12. O fabricante, o produtor, o
construtor, nacional ou estrangeiro, e o im
portador respondem, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos de
correntes de projeto, fabricação, construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresen
tação ou acondicionamento de seus produtos,

bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1" O produto é defeituoso quando não
oferece a segurança que dele legitimamente
se espera, levando-se em consideração as cir
cunstáncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente

dele se esperam;
III - a época em que foi colocado em cir

culação.
§ 2'. O produto não é considerado defei

tuoso pelo fato de outro de melhor qualidade
ter ~ido colocado no mercado.

§ 3' b fabricante, o construtor, o produ
tor ou importador só não será responsabi
lizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mer
cado;

II - que embora haja colocado o produto
no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.

Art. 13. O comerciante é igualmente
responsável, nos termos do artigo anterior,
quando,:

I - o fabricante, o construtor, o produtor
ou o importador não puderem ser identifi
cados;

II - o produto for fornecido sem identifi
cação'clara do seu fabricante, produtor, cons
trutor ou importador.
IIl- não conservar adequadamente os

produtos perecíveis.
Parágrafo único. Aquele que efetivar o

pagamento ao prejudicado poderá exercer o
direito de regresso contra os demais respon
sáveis, segundo sua participação na acusação
do evento danoso.

Art. 14. O fornecedor de serviços res
ponde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à presta
ção dos serviços; bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua frui
ção e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele
pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavel

mente dele esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2° O serviço não é considerado defei

tuoso pela ação de novas técnicas.
§ 3' O fornecedor de serviços só não será

responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defei

to inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou

de terceiro.
§ 4' A responsabilidade pessoal dos pro

fissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa.

Art. 15. Quando a utilização do produto
ou a prestação do serviço causar dano irrepa
,rável ao consumidor, a indenização corres
'ponderá ao valor de integral dos bens danifi
:cados.

Art. 16. Se comprovada a alta periculo
sidade do produto ou do serviço que provo
cou o dano, ou grave imprudência, negligên
cia ou imperícia do. forne<:edor será devida
multa civil de até 1.000.000 (um milhão) de
vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN), na ação proposta por qualquer dos
legitimados à defesa do consumidor em juízo,
a critério do juiz, de acordo com a gravidade
e proporção do dano, bem (:Omo situação eco
nômica do responsável.

Art. 17. Para os efei10s desta Secção,
equiparam-se aos consumillores todas as víti
ma.s do evento.

SECÇÃO IH
Da responsabilidade por vício do produto e

do servil;o

Art. 18. Os fornecedores de produtos de
consumo duráveis ou nã,) duráveis respon
dem solid,ariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tor~em impróprios ou
inadequados ao consumo a que se destinam
ou lhe diminuam o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade com as
indicações'constantes do r'~cipiente, da emba
lage~, rotulagem ?u mensagem publicitária,
respeItadas as vanações decorrentes de sua
natureza, podendo o consumidor exigir a
substituição <!ªspãrtes viciadas.

§ 1" Não sendolo vícill sanado por prazo
máximo de 30 (triIlta) dias, pode o consu
midor exigir, altern\ltivamente e à sua esco-
llia: .

I - a substituiçãd do produto por outr{)
da mesma espécie, em perfeitas condiçÕes
de uso;

II - a restituição imed.ata da quantia pa
ga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos;

lU - o abatimento proporcional do preço.
§ 2' Poderão as partes convencionar a re

dução ou ampliação do prazo previsto· no
parágrafo primeiro, nãoplldendo ser inferior
a,! (sete) nem superior a,lHO (cento e oitenta)
dias. Nos contratos de ad'~são, a cláusula de
prazo deverá ser convencionada em separa
do, por meio de manife~tação expressa do
consumidor. '

§ 3° O consumidor po derá fazer uso ime
diato das alternativa.:' do ç,arágrafo primeiro.
sempre que, em razao da execução do vício,
a~ubstituição da~ partes vpiadas puder com
prometer a qualidade ou! características do
produto, diminuir-lhe o v1L'lor ou se tratar de
produto essencial. '

§ 4' Tendo o consumidor optadolJela al
ternativa do inciso I, do parágrafo primeiro,
e não sendo possível a substituição do bem,
poderá haver substituição por outro de espé
cie, marca ou modelo diversos, mediante
complementação ou resti1uição de eventual
dife~en9a de pr5.ço, sem pr~juízo do disposto
nos mClsos II e lU, do paragrafo primeiro.

§ 5° No caso de fornecimento de produ
tos in natura será responsiivel perante o con
sumidor o fornecedor imediato, exceto quan
do identificado claramente seu produtor.

§ 6' São impróprios ae, uso de consumo:
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I - os produtos cujos prazos de validade
estejam vencidos;

H- os produtos deteriorados, alterados,
adulterados, avariados, falsificados, 'corrom
pidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde,
perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo
com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação;

IH - os produtos que, por qualquer motivo,
se revelam inadequados ao
fim a que se destinam.

Art. 19. Os fornecedores respondem so
lidariamente pelos vícios de quantidade do
produto sempre que, respeitadas as variações
decorrentes de sua natureza, seu conteúdo
líquido for inferior às indicações constantes
do recipiente, da embalagem" rotulagem ou
de mensagem publicitária, podendo o consu
midor exigir, alternativamente e a sua esco
lha:

I - o abastecimento proporcional do pre·
~; ,

H- complementação do peso ou medida;
III - a substituição do produto por outro

de mesma espécie, marca ou modelo, sem
os aludidos vícios;

IV - a restituição imediata da quantia pa
ga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos.

§ 1" Aplica-se a este artigo, o disposto
no parágrafo 4" do artigo anterior.

§ 2° O fornecedor imediato será respon
sável quando fizer a passagem ou a mediação
e o instrumento utilizado, não estiver aferido
segundo os padrões oficiais.

Art. 2· O fornecedor de serviços respon
de pelos vícios de qualidade que os tornem
impróprios ao consumo ou lhes diminuem o
valor, assim como por aqueles decorrentes
da disparidade com as indicações constantes
da oferta ou mensagem publicitária, podendo
o consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo
adicional e quando cabível;

H - a restituição imediata da quantia, mo·
netariamente atualizada, sem prejuízo de
eventuais perdas e danos;

IH - o abatimento proporcional do preço,
§ 1" A reexecução dos serviços poderá

ser confiada a terceiros devidamente capaci
tados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se
mostrem inadequados para os fins que razoa
velmente deles se esperam, bem como aque
les que não atendam as normas regulamen
tares de prestabilidade.

Art. 21. No fornecimento de serviço que
tenha por objetivo a reparação de qualquer
produto considerar-se-á implícita a obrigação
do fornecedor de empregar componentes de
reposição originais adequados e novos, ou
que mantenham as especificações técnicas do
fabricante, salvo, quanto ,3 este último, auto
rização em contrário do consumidor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou
suas empresas, concessionárias, permissioná
rias ou sob qualquer outra forma de empreen
dimento, são obrigados a fornecer serviços

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descum
primento, total ou parcial, das obrigações re
feridas, neste artigo, serão as pessoas jurídi
cas' compelidas a cumpri-las e a reparar os
danos causados, na forma prevista neste có
digo.

Art. 23. A ignorância do fornecedor so
bre os vícios de qualidade por inadequação
dos produtos e serviços não o exime de res-
ponsabilidade. ,

Art. 24. A garantia legal de' adequação
de produto ou serviço independe de termo
expresso, vedada a exoneração contratual do
fornecedor.

Art. 25. É vedada a estipulação contra
ttial de cláusula que impossibilite, exonere
ou atenue a obrigação de indenizar prevista
nesta e nas Seções anteriores.

§ 1" Havendo mais de um responsável
pela causação do dano, todos respondcrão
solidariamente pela reparação prevista neste
e nas Seções anteriores.

§ 2" Sendo o dano causado por compo
nente ou peça incorporada ao produto ou
serviço, são responsáveis solidários seu fabri·
cante, construtqr ou importador e o que reali·
zou a incorporação.

SECÇÃO
Da decadência e da prescrição

Art. 26. O direito de reclamar pelos ví·
cios aparentes ou de fácil constatação caduca
em:

I -30 (trinta) dias, tratando-se de forneci·
mento de serviço e de produto não duráveis;

II - 90 (noventa) dias, tratando-se de for
necimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1" Inicia-se a contagem do prazo deca
dencial a partir da entrega efetiva do produto
ou do término da execução dos serviços.

§ 2" Obstam a decadência:
I - a reclamação comprovadamente for

mulada pelo consumidor perante o fornece·
dor de produtos e serviços, até a resposta
negativa correspondente, que deve ser trans
mitida de forma inequívoca;

II - a reclamação formulada perante os
órgãos ou entidades com atribuições de defe
sa do consumidor, pelo prazo de 90 (noventa)
dias;

III - a instauração de inquérito civil, até
seu encerramento. '

§ 3'! Tratando-se de vício oculto, o prazo
decadencial inicia-se no momento em que fi
car evidenciado o defeito.

Art. 27. Prescreve em 5 (cinco) anos a
pretensão à reparação pelos danos causados
por fato do produto ou do serviço previsto
na Secção rI deste Capítulo, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento
do dano e de sua autoria.

Parágrafo único. Interrompe-se o prazo
de prescrição do direito de indenização pelo
fato de produto ou serviço nas hipóteses pre
vistas no parágrafo primeiro do artigo ante
rior, sem prejuízo de outras disposições le
gais.

SECÇÃO
Da desconsideração da personalidade jurí

Art. 28. O juiz poderá desconsider
personalidade jurídica da sociedade qual
em detrimento do consumidor, houver ál
de direito, excesso de poder, infração da
fato ou ato ilícito ou' violação dos estat
ou contrato social. A desconsideração 1

bém será efetivada quando houver falêr
estado de insolvência, encerramento ou il
vidade da pessoa jurídica provocados pOi
administração.

§ \.. A pedido da parte interessada, o
determinará que a efetivação da respo
bilidade da pessoa jurídica recaia sob
acionista controlador, o sócio majoritári<
sócios-gerentes, os administradores soc
rios, e, no caso de grupo societário, as 's<
dades que o integram.

§ 2" As sociedades integrantes dos
pos societários e as sociedades controla
são subsidiariamente responsáveis pelas <
gaçães decorrentes deste código.

§ 3" As sociedades consorciadas são
dariamente responsáveis pelas obrigaçãei
correntes deste código.

§ 4" As sociedades coligadas só res]
derão por culpa.

CAPÍTULO V
Das práticas comerciais

SECÇÃO I
Das disposições gerais

Art. 29. Para os fins deste capítulo t
seguinte, equiparam-se aos consumido
todas as pessoas, determináveis ou não,
postas às práticas nela previstas.

SECÇÃO II
Da oferta

Art. 30. Toda informação ou public
de, suficientemente precisa, veiculada
qualquer forma ou meio de comunicação c
relação a produtos e serviços oferecidos
apresentados, obriga o fornecedor que a fi
veicular ou dela se utilizar e integra o contr
que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta a apresentação de I=
dutos ou serviços devem assegurar infon
ções corretas, claras, precisas, ostensiva
em língua portuguesa sobre suas caracte
licas, qualidade, quantidade, composiç
preço, garantia, prazos de validade e origt
entre outros dados, bem como sobre os ris
que apresentem à saúde e segurança dos CI

sumidores.
Art. 32. Os fabricantes e importado

deverão assegurar a oferta de componen
e peças de reposição enquanto não cessa
íabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção
importação, a oferta deverá ser mantida I
período razoável de tempo, na forma da I

Art. 33. Em caso de oferta ou venda I
telefone ou reembolso postal deve coos
o nome do fabricante e endereço na emba
gem, publicidade e em todos os impresi
utilizados na transação comercial.
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Art. 34. O fornecedor do produto ou
serviço é responsável pelos atos de seus pre
postos ou representantes autônomos ou não.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou
serviços recusar cumprimento à oferta, apre
sentação, publicidade, o consumidor poderá,
alternativamente, a à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obri
gação, nos termos da oferta, apresentação
ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de
serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à
restituição da quantia eventualmente anteci
pada, monetariamente atualizada e perdas e
danos.

SECÇÂO III
Da Publicidade

Art. 36. A publicidade deve ser veicu
lada de tal forma que o consumidor, fácil
e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publi
cidade de seus produtos ou serviços, manterá,
em seu poder, para informação dos legítimos
interessados, os dados fáticos, técnicos e cien
tíficos que dã9 sustentação à mensagem.

Art. 37. E proibida toda publicidade en
ganosa ou abusiva.

§ I' É enganosa qualquer modalidade de
informação ou comunicação de caráter publi
citário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por
qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de gerar dúvidas ou induzir em erro
o consumidor a respeito da natureza, caracte
rísticas, qualidade, quantidade, proprieda
des, origem, preço e quaisquer outros dados
sobre produtos e serviços.

§ 2' É abusiva, dentre outras, a publici
dade discriminatória de qualquer natureza,
a que incite à violência, explore o medo ou
a superstição, se aproveite da deficiência de
julgamento' e experiência da criança, desres
peite valores ambientais, ou que seja capaz
de induzir o consumidor a se comportar de
forma prejudicial ou perigosa à sua saúde
ou segurança.

§ 3' Para os efeitos deste Código, a publi
cidade é enganosa por omissão quando deixar
de informar sobre dado essencial do produto
ou serviço.

§ 4' Quando o fornecedor de produtos
ou serviços se utilizar de publicidade enga
nosa ou abusiva, o consumidor poderá plei
tear indenizações por danos sofridos, bem
como a abstenção da prática do ato, sob pena
de execução específica, para o caso de ina
dimplemento, sem prejuízo da sanção pecu
niária cabível e de contrapropaganda, que
pode ser imposta administrativa ou judicial
mente.

Art. 38. O ônus de prova de veracidade
e correção da informação ou comunicação
publicitária cabe a quem as patrocina.

SECÇÂO IV
Das Práticas Abusivas

Art. 39. É vedado ao fornecedor de pro
dutos ou serviços:

I - condicionar o fornecimento de produ
to ou de serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa cau
sa, a limites quantitativos;

II - recusar atendimento às demandas dos
consumidores, na exata medida de suas dis
ponibilidades de estoque, e, ainda, de confor
midade com os usos e costumes;

III - enviar ou entregar ao consumidor,
sem'solicitação prévia, qualquer produto, ou
fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou igno
rância do consumidor, tendo em vista sua
idade, saúde, conhecimento ou condição so
cial, para impingir-lhe seus produtos ou ser
viços;

V - exigir do consumidor vantagem mani
festamente excessiva;

VI - executar serviços sem a prévia elabo
ração de orçamento e autorização expressa
do consumidor, ressalvadas as decorrentes de
práticas anteriores entre as partes;

VII - repassar informação depreciativa
referente a ato praticado pelo consumidor
no exercício de seus direitos;

VIII - colocar no mercado de consumo,
qualquer produto ou serviço em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos o'i
ciais competentes ou, se normas específicas
não existirem, pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas ou outra entidade creden
ciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normatização e Qualidade Industrial 
CONMETRO. .

IX - deixar de estipular prazo para o cum
primento de sua obrigação ou deixar a fixação
de seu termo inicial a seu exclusivo critério;

X - praticar outras condutas abusivas.
Parágrafo único. Os serviços prestados e

os produtos remetidos ou entregues ao consu-
midor, na hipótese prevista no inciso lII,
equiparam-se às amostras grátis, inexistindo
obrigação de pagamento.

Art. 40. O fornecedor de serviços será
obrigado a entregar ao consumidor orçamen
to prévio discriminando o valor da mão-de
obra, dos materiais e equipamentos a serem
empregados, as condições de pagamento,
bem como as datas de início e término dos
serviços.

§ 1" Salvo estipulação em contrário, o va
lor orçado terá validade pelo prazo de 10
(dez) dias, contados de seu recebimento pelo
consumidor.

§ 2' Uma vez aprovado pelo consumidor
o orçamento obriga os contraentes e somente
pode ser alterado mediante livre negociação
das partes.

§ 3' O consumidor não responde por
quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da
contratação de serviços de terceiros, não pre
vistos no orçamento prévio.

Art. 41. No caso de fornecimento de
produtos ou de serviços sujeitos ao regime
de controle ou de tabelamento de preços,
os fornecedores deverão respeitar os limites
oficiais sob pena de, não o fazendo, respon
derem pela restituição da quantia recebida
em excesso, monetariamente atualizada" po-

dendo o'consumidor exigir à sua escolha, o
desfazimento do negócio se m prejuízo de ou
tras sanções cabíveis.

/SECÇÂOV
Da Cobrança de Dívidas

Art. 42. Na cobrança de débitos o consu
midor inadimplente não será exposto a ridícu
lo, nem será submetido a qualquer tipo de
êonstrangimento ou ameaç,!.

Parágrafo único. O corlsumidor cobrado
em quantia indevida, tem direito à repetição
do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescid,) de correção mo
netária e juros legais, salvo hipótese de enga
no justificável.

SECÇÂO '11
Dos Bancos de Dados e Ca dastro de Consn·

midores

Art. 43. O consumidO!', sem prejuízo do
disposto no art. 35, terá acesso às informa
ções existentes em cadastro;, fichas, registros
e dados pessoais e de consumo arquivados
sobre ele, bem como sobre as suas respectivas
fontes.

§ I" Os cadastros e d"dos de consumi
dores devem ser objetivos, claros, verdadei
ros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas
referentes a período superic1r aS (cinco) anos.

§ 2' A abertura de cadastro, ficha, regis
tro e dados pessoais e de consumo deverá
ser comunicada por escrito ao consumidor
quando não solitada por ek.

§ 3' O consumidor, sempre que encon
trar inexatidão nos seus dados e cadastros,
poderá exigir sua imediata correção, devendo
o arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
comunicar a alteração aos I:ventuais destina
tários das informações incürretas.

§ 4' Os bancos de dadcs e cadastros rela
tivos a consumidores, os serviços de proteção
ao crédito e congêneres sãc considerados en
tidades de caráter público para os fins do
art. 5', LXXII da Constituição Federal.

§ 5' Consumada a pre;crição relativa à
cobrança de débitos do consumidor, não se
rão fornecidas, pelos respedivos Sistemas de
Proteção ao Crédito, quaisquer informações
que possam impedir ou dificultar novo acesso
ao crédito junto aos fornecedores.

Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do
consumidor manterão cadastro atualizado de
reclamações fundamentad~s contra fornece
doras de produtos e servlçl)s devendo divul
gá-lo pública e anualmente. A divulgação in
dicará se a reclamação foi atendida ou não
pelo fornecedor.

§ l' É facultado o aces;o às informações
lá constante para orientaç;jo e consulta por
qualquer interessado.

§ 2' Aplicam-se a este artigo no que cou
ber, as mesmas regras enunciadas no artigo
anterior e as do parágrafo único do art. 22
deste Código.

Art. 45. As infrações .10 disposto neste
Capítulo, além de perdas e danos, indeni
zação por danos morais, perda dos juros e
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outras sanções cabíveis, ficam sujeitas,à muI
ta da natureza civil, proporcional à gravidade
da infração e à condição econômica do infra
tor, cominada pelo em juízo.

, CAPÍTULO VI
Da Proteção Contratual

SECÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 46. Os contratos que regulam as re
lações de consumo não obrigarão os con~umi
dores se não lhes for dada a oportumdade
de tomar conhecimento prévio de seu conteú
do, ou se os respectivos instrumentos forem
redigidos de modo a dificultar a compreensão
de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão
interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor.

Art. 48. As declarações de vontade
constantes de escritos particulares, recibos a
pré-contratos relativos às relaçó~s de c.ousu
mo vinculam o fornecedor ensejando mclu
siv~ execução específica, nos termos do art.
63 e parágrafos.

Art. 49. O consumidor pode desistir do
contrato, no prazo de 7 (sete) dias a.contar
de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço, sempre que a con.tra
tação de fornecimento de produtos e serviços
ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone, ou a d?micílio.

Parágrafo único. Se o consumidor e~er

citar o direito de arrependimento previsto
neste artigo, os valores eventualmente pag?s,
a qualquer título, durante o prazode reflex~o,

serão devolvidos, de imediato, monetana
mente atualizados.

Art. 50. A garantia contratual é comple
mentar à legal e será conferida mediante ter
mo escrito.
Parágrafo único. O termo. de garantia ou

equivalente deve ser padromzado e escl~re

cer, de maneira adequada, em que consiste
a mesma garantia, bem como a forma, o pra
zo e o lugar em que pode ser exercitada e
os ônus a cargo do consumidor, devendo ser
lhe entregue, devidamente preenchido pelo
fornecedor, no ato do fornecimento, acompa
nhado de manual de instrução, de instalação
e uso de produto em linguagem didática, com
ilustrações.

SECÇÃO 11
Das Cláusulas Abusivas

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
outras as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou aten~~m

a responsabilidade do fornecedor por VICIO.S
de qualquer natureza dos'produ~os0':l ~ervI

ços ou impliquem renúnCIa ou dlsposlçao de
direitos;

11 - subtraiam ao consumidor a opção de
reembolso da quantia já paga, nos casos pre
vistos neste Código;

111 - transfiram responsabilidades a ter
ceiros;

IV - estabeleçam obrigações considera
das iníquas, abusivas, que coloquem o co~su

midor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompetíveis com a boa fé ou a eqüidade; .

V - segundo as circunstâncias, e em parti
cular, segundo a aparência global do contra
to, venham, após sua conclusão, a surpreen
der o consumidor;

VI - estabeleçam inversão do ônus da
prova em prejuízo do consumidor;

VII - determinem a utilização compulsó
ria da arbitragem;

VIII - imponham representantes para
concluir ou realizar outro negócio jurídico
pelo consumidor; _

IX - deixem ao fornecedor a opçao de
concluir ou não o contrato, embora obrigan
do o consumidor;

X - permitam ao fornecedor, direta ou !n
diretamente, variação do preço de maneira
unilateral;

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o
contrato ,unilateralmente, sem que igual di
reito seja conferido ao consumidor;

XII - obriguem o consumidor a ressarcir
os cust.os de cobrança de sua obrigação, sem
que igual direito lhe seja conferido contra
o fornecedor;

XIII - autorizem o fornecedor a modificar
unilateralmente o conteúdo ou a qualidade
do contrato, após sua celebração;

XIV - infrinjam ou possibilitem a viola-
ção de normas ambientais; .

XV - estejam em desacordo com o siste
ma de proteção ao consumidor.

§ 1" Presume-se exagerada, entre outros
casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do
distema jurídico a que pertence;

11 - restringe direitos ou obrigações fun
damentais inerentes à natureza do contrato
de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilí
brio contratual;

UI - se mostra excessivamente onerosa
para o consumidor, considerando-se a natu
,-za e conteúdo do contrato, o interesse das
partes e outras circunstâncias peculiares ao
caso.

§ 20 A nulidade de uma cláusula contra
tlial abusiva não invalida o contrato, exceto
quando de sua ausência, apesar dos esforços
de integração, decorrer ônus excessivo a
qualquer das partes.. " "

§ 3" O Ministéno Pubhco, medIante m
quérito civil, pode efetuar o controle adminis
trativo abstrato e preventivo das cláusulas
contratuais gerais, cuja decisão terá caráter
geral.

§ 4" E facultado a qualquer consumidor
ou entidade que o represente requerer ao
Ministério Público que ajuíze a competente
ação, para ser declarada a nulidade de cláu
sula contratual que contraria o disposto neste
Código ou de qualquer fonua não a~segure

o justo equilíbrio entre direitos e obngações
das partes.

Art. 52. No fornecimento de produtos
ou serviços que envolva outorga de crédito
ou concessão de financiamento ao consumi
dor, o fornecedor deverá, entre outros requi-

sitos, informá-lo prévia a adequadamente so
bre:

I - preço do produto ou serviço em moeda
corrente nacional;

11 - montante dos juros de mora e da taxa
efetiva anual de juros;

IH - acréscimos legalmente previstos;
IV -número e periodicidade das presta

ções;
V -soma total a pagar, com e sem finan

ciamento.
§ lo As multas de mora decorrentes do

inadimplemento de obrigação no seu termo
não poderão ser superiores a lO% (dez por
cento) do valor da prestação. . .

§ 2' Fica assegurada ao consumidor a h
quidação antecipada do débito, total o~ par
cialmente, mediante redução proporCIOnal
dos juros e demais acréscimos.

§ 3' O fornecedor ficará sujeito a multa
civil e perda dos juros, além de outras sanções
cabíveis, se descumprir o disposto neste ar
tigo.

Art. 53. Nos contratos de compra e ven
da de móveis ou imóveis mediante pagamen
to em prestações, bem como nas alienações
fiduciárias em garantia, consideram-se nulas
de pleno direito as cláusulas que estabeleçam
a perda total das prestações_ paga~ em. bene
fício do credor que, em razao do madlmple
mento, pleitear a resolução do contrato e a
retomada do produto alienado.

§ 10 Na hipótese prevista neste artigo, o
devedor inadimplente terá direito a compen
sação ou a restuição das parcelas quitad.as
à data da resolução contratual monetana
mente atualizada, descontada a vantagem
econômica auferida com a fruição.

§ 2° Nos contratos do sistema de consór
cio de produtos duráveis, a compensação ou
a restituição das parcelas quitadas, na forma
deste artigo terá descontada, além da vanta
gem econômica auf~rida com ~ fr~ição, os
prejuízos que o deSistente ou madlmplente
causar ao grupo.

§ 3° Os contratos de que trata o caput
deste artigo serão expressos em moeda cor
rente nacional.

SECÇÃO III
Os Contratos de Adesão

Art. 54. Contrato de adesão é aquele su
jas cláusulas tenham sido aprovadas pela au
toridade competente ou estabelecidas unila
teralmente pelo fornecedor de produtos ou
serviços, sem que o consumidor possa discutir
ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1" A inserção de c1aúsula do formulário
não desfigura a natureza de adesão do con
trato.

§ 2" Os contratos de adesão escritos se
rão redigidos em termos claros e com carac
teres ostensivos e legíveis de modo a facilitar
sua compreensão pelo consumidor.

§ 3" As cláusulas que implicarem limita
ções de direito do consumid?~ deverã~ ser
redigidas com destaque, permitmdo sua Ime
diata e fácil compreensão.
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§ 4" A cópia do formulário-padrão será
remetida ao Ministério Público que, median
te inquérito civil, poderá efetuar o controle
preventivo das cláusulas gerais dos contratos
de ades<io.

CAPÍTULO VII
Das Sanções Administrativas

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito
Federal. em caráter concorrente e nas suas
respectivas áreas de atuação administrativa,
baixarão normas relativas à produção, indus
trialização, distribuição e consumo de produ
tos e serviços.

§ 1" A União, os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios fiscalizarão e contro
larão a produção, industrialização, distribui
ção, a publicidade de produtos e serviços e
o mercado de consumo, no interesse da pre
servação da vida, da saúde, da segurança,
da informação c do bem-estar do consumi-

. dor, baixando as normas que se fizerem ne
cessárias.

§ 2'.' As normas referidas no parágrafo
anterior deverão ser uniformizadas, revistas
e atualizadas a cada dois anos.

§ 3" Os Órgãos federais, estaduais, do
Distrito Federal e municipais com atribuições
para fiscalizar e controlar o mercado de con
sumo manterão comissões permanentes para
elaboração, revisão e atualização das normas
referidas no § 1", sendo obrigatória a partici
pação dos consumidores e fornecedores.

§ 4" Os órgãos poderão expedir notifica
ções aos fornecedores para que, sob pena
de desobediência, prestem informações sobre
questões de interesse do consumidor, res
guardado o segredo industrial.

Ar!. 56. As infrações das normas de de
fesa do consumidor ficam sujeitas, conforme
o caso, às seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das de natureza civil, penal e
das definidas em normas específicas:

I-multa;
II - apreensão do produto;
III - inutilização do produto;
IV - cassação do registro do produto, jun

to ao órgão competente;
V - proibição de fabricação do produto;
VI - suspensão de fornecimento de pro

duto ou serviço;
VII - suspensão temporária de atividade;
VIII - revovação de concessão ou permis

são de uso;
IX - cassação de licença do estabeleci

mento ou de atividade;
X - interdição, total ou parcial, de estabe-

lecimento, de obra ou de atividade;
XI - intervenção administrativa;
XII - imposição de contra propaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas

neste artigo ser<io aplicadas pela autoridade
administrativa, no âmbito de sua atribuição,
podendo ser aplicada cumulativamente, in
clusive por medida cautelar antecedente ou
incidente de procedimento administrativo.

Art. 57. A pena de multa, graduada de
acordo com a gravidade da infração, a vanta
gem auferida e a condição econômica do for-

necedor, será aplicada mediante procedimen
to administrativo nos termos da lei, rever
tendo para o Fundo de que trata a Lei n"
7.347, de 24 de julho de 19H5, sendo a infra
ção ou dano de âmbito nacional, ou para os
fundos estaduais de proteção ao consumidor
nos demais casos,

Parágrafo único. A multa será em mon
tante nunca inferior a 300 (trezentas) e não
superior a 3.000.000 (três milhões) de vezes
o valor do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN).

Art. 5il. As penas de apreensão, de inu
tilização de produtos, de proibição de fabrica
ção de produtos, de suspensão do forneci
mento de produto ou serviço, de cassação
do registro do produto e de revogação da
concessão ou permissão de uso serão aplica
das pela administração, mediante procedi
mento administrativo, assegurada ampla de
fesa, quando forem constatados vícios de
quantidade ou de qualidade por inadequação
ou insegurança do produto ou serviço.

Art. 59. As penas de cassação de alvará
de licença, de interdição e de suspensão tem
porária da atividade, bem como a de inter
venção administrativa serão aplicadas me
diante procedimento administrativo, assegu
rada ampla defesa, quando o fornecedor rein
cidir na prática das infrações de maior gravi
dade previstas neste Código e na legislação
de consumo.

§ 1" A pena de cassação da concessão se
rá aplicada à concessionária de serviço públi
co quando violar obrigação legal ou contra
tual.

§ 2" A pena de intervenção administra
tiva será aplicada sempre que as circunstân
cias de fato desaconselharem a cassação da
licença, a interdição ou suspensão da ativi
dade.

§ 3" Pendendo ação judicial na qual se
discuta a imposição de penalidade adminis
trativa, não haverá reincidência até o trânsito
em julgado da sentença. \

Ar!. 6" A imposição de contra propagan
da será cominada quando o fornecedodncor
rer na prática de publicidade enganosa ou
abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágra
fos, sempre às expensas do infrator.

§ 1" A contra propaganda será divulgada
pelo responsável da mesma forma, freqüên
cia e dimensão e, preferencialmente, no mes
mo veículo, local, espaço ~ horário, de forma
capaz de desfazer o malefício da publicidade
enganosa ou abusiva.

§ 2'< A contra propaganda será aplicada
pelos órgãos públicos competentes de prote
ção ao consumidor, mediante procedimento
administrativo, assegurada ampla defesa, ca
bendo recurso para o Ministro de Estado da
respectiva área de atuação administrativa,
quando a mensagem publicitária for de âm
bito nacional.

§ 3; Enquanto não promover a contra
propaganda, o fornecedor, além de mul~.a

diária e outras sanções, ficará impedido de
efetuar, por qualquer meio, publicidade de
seus produtos e serviços,

TÍTULO 11
Das Infraçõe!: Penais

Art. 61. Constituem crimes contra as re
lações de consumo previstas neste Código,
~em prejuízo do dispost] no Código Penal
e leis especiais, as condutas tipificadas nos
artigos seguinte~.

Art. 62. Colocar no mercado, fornecer
ou expor para fornecimento produtos ou ser
viços impróprios:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos
e multa.

§ 1" Se o crime é cul ooso:
Pena - Detenção de t~ês meses a um ano

ou multa.
§ 2" As penas deste artigo são aplicáveis

sem prejuízo das correspondentes à lesão cor
poral e à morte.

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais osten
sivos sobre a nocividadl~ ou periculosidade
de produtos. nas embala~;ens,nos invólucros,
recipientes ou publicidace:

Pena - Detenção de s·~is meses a dois anos
e multa.

§ 1" Incorrerá nas mesmas penas quem
deixar de alertar, medi~,nte recomendações
escritas ostensivas, sobre a periculosidade do
serviço a ser prestado.

§ 2" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de um a seis meses ou

multa.
Art. 64. Deixar de ,:omunicar à autori

dade competente e aos consumidores a noci
vidade ou periculosidade de produtos cujo
conhecimento seja posterior à sua colocação
no mercado:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos
e multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas quem deixar de ·etirar do mercado,
imediatamente, quandcl determinado pela
autoridade competente, os produtos nocivos
ou perigosos, na forma deste artigo.

Art. 65. Executar se rviço de aI to grau de
periculosidade, contrariando determinação
de autoridade competente:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos
e multa.

Parágrafo único. A! penas deste artigo
são aplicáveis sem prejuízo das correspon
dentes à lesão corporal l~ à morte.

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enga·
nosa, ou omitir informação relevante sobre
a natureza, característica, qualidade, quanti
dade, segurança, desempenho, durabilidade,
preço ou garantia de pwdutos ou serviços:

Pena - Detenção de <:rês meses a um ano
e multa.

§ 1" Incorrerá nas mesmas penas quem
patrocinar a publicidade.

§ 2" Se o crime é cu:poso:
Pena - Detenção de um a seis meses ou

multa.
Ar!. 67. Fazer ou promover publicidade

<que sabe ou deveria saher ser enganosa ou
abusiva:

Pena - Detenção de (rês meses a um ano
e multa.
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Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas quem fizer ou promover publicidade
de modo que dificulte sua identificaçüo ime
diata.

Art. 6H. Fazer ou promover publicidade
que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir
o consumidor a se comportar de forma preju
dicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:

Pena - Detenç,io de seis meses a dois anos
e multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas quem fizer ou promover publicidade
saben.do-se incapaz de atender a demanda.

Art. 61). Deixar de organizar dados fáti
cos, técnicos e científicos que düo base à pu
blicidade:

Pena - Detençüo de um a seis meses ou
multa.

Art. 70. Empregar, na reparaçüo de pro
dutos, peças ou componentes de reposiçüo
usados, sem autorização do consumidor:

Pena - Detençüü de três meses a um ano
e multa.

Art. 71. Utilizar. na cobrança da dívida,
de ameaça, coaçüo, constrangimento físico
ou moral, afirmaçôes falsas, incorretas ou en
ganosas ou de qualquer outro procedimento
que exponha o consumidor, injustificada
mente, a ridículo ou interfira com seu traba
lho, descanso ou lazer.

Pena - Detcnçüo de três meses a um ano
e multa.

Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso
do consumidor às informaçôes que sobre ele
constem em cadastros, banco de dados, fichas
e registros:

Pena - Detenção de seis meses a um ano
ou multa.

Art. 73. Deixar de corrigir imediata
mente informaçüo sobre consumidor cons
tante de cadastro, banco de dados, fichas ou
registros que sabe ou deveria saber ser ine
xata:

Pena - Detençüo de um a seis meses ou
multa,

Art. 74. Deixar de entregar ao consumi
dor o termo de garantia adequadamente
preenchido c com especificaçüo clara de seu
conteúdo:

Pena - Detenção de um a seis meses ou
multa.

Art. 75. Quem, de qualquer forma, con
correr para os crimes referidos neste Código,
incide nas penas a essas cominadas na medida
de sua culpabilidade, bem como o diretor,
administrador ou gerente da pessoa jurídica
que promover, permitir ou por qualquer mo
do aprovar o fornecimento, oferta, exposição
a venda ou manutenção em depósito de pro
dutos ou a oferta e prestaçüo de serviços nas
condições por ele proibidas.

Art. 76. Süo circunstâncias agravantes
dos crimes tipificados neste Código:

I - serem cometidos em época de grave
crise econômica ou por ocasião de calami
dade;

II - ocasionarem grave dano individual ou
coletivo;

II I - dissimular-se a natureza ilícita do
procedimento:

IV - quando cometidos:

a) por servidor público, ou por pessoa cuja
condição econômico-social seja manifesta
mente superior à da vítima;

b) em detrimento de operário ou rurícola;
de menor de dezoito ou maior de sessenta
anos: ou de pessoas portadoras de deficiência
mental, interditadas ou não;

V -serem praticados em operações que
envolvam alimentos, medicamentos ou quais
quer outros produtos ou serviços essenciais.

Art. 77. A pena pecuniária prevista nes
ta Seção será fixada em dias-multa, corres
pondente, ao mínimo e ao máximo de dias
duração da pena privativa da liberdade comi
nada ao crime. Na individualização desta
multa, o juiz observará o disposto no art.
60 e § I". do Código Penal.

ArL 78. Além das penas privativas de li
berdade a de multas, podem ser impostas,
cumulativa ou alternadamente, observado o
disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal:

r - a interdição temporária de direitos:
II - a publicação em órgão de comunica

ção de grande circulação ou audiência, às ex
pensas do condenado, de notícia sobre os fa
tos c a condenaçüo:

III - a proposta de serviços à comunidade.
Art. 79. O valor da fiança, nas infraçôes

de que trata este Código serã fixado pelo
juiz, ou pela autoridade que presidir o inqué
rito, entre 100 (cem) a 200.000 (duzentos mil)
vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN).

Parágrafo único. Se assim recomendar a
situação econômica do indiciado ou réu a
fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade de seu valor mí
nimo;

b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.
Art. SO. No processo penal atinente aos

crimes previstos neste Código, bem como a
outros crimes e contravenções que envolvam
relações de consumo, poderão intervir, como
assistentes do Ministério Público, os legitima
dos indicados no art. 81, incisos In e IV,
aos quais também é facultado proceder ação
penal (ilegível), se a denúncia nüo for defen
dida no prazo legal.

TíTULO II1
Da Defesa do Consumidor em Juizo

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 81. A defesa dos interesses e direi
tos dos consumidores e das vítimas poderá
ser exercida em juizo individualmente ou a
título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será
exercida quando se trata de:

I - interesses ou direitos, assim entendi
dos, para efeitos deste Código, de transindi
~iduais, de natureza indivisível, de que sejam
t~tulares,pe~soasindeterminadas e ligadas por
cm;unstanCIaS de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim
entendidos, para efeitos deste Código, os

transindividuais de natureza indivisível de
que seja títular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base;

II1 - interesses ou direitos individuais ho
mogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum.

Art. 82. Para fins do art. 80, parágrafo
único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público;
II - a União, os Estados, os Municípios

e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgüos da administra

ção pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificamente des
tinados à defesa dos interesses e direitos pro
tegidos por este Código;

IV - as associações legalmente constituí
das há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos inte
resses e direitos protegidos por este Código,
dispensada a autorização assemblear.

§ I" O requisito da pré-constituição pode
ser dispensado pelo Juiz, nas ações previstas
no art. 71 e seguintes, quando haja manifesto
interesse social evidenciado pela dimensão
ou característica do dano, ou pela relevância
do bem juridico a ser protegido.

§ 2'" Admitir-se-á o litisconsórcio faculta
tivo entre os Ministérios Públicos da União,
do Distrito Federal e dos Estados na defesa
dos interesses e direitos de que cuida este
Código.

§ 3''- Os órgãos públicos legitimados po
derão tomar dos interessados, compromisso
de ajustamento de sua conduta às exigências
legais, mediante cominações, que terá eficá
cia de título executivo extrajudicial.

Art. 83. Para a defesa dos direitos e inte
resses protegidos por este Código sáo admis
síveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Parágrafo único. Poderá ser ajuizada, pe
los legitimados no artigo anterior ou por qual
quer outro interessado, açáo visando o con
trole abstrato e preventivo das cláusulas con
tratuais gerais.

Art. 84. Na ação que tenha por objeto
o cumprimento de Dbrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da
obrigação ou determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao
do adimplemento.

§ 1" A conversão da obrigação em perdas
e danos somente será admissível se por elas
optar o autor ou se impossível a tutela espe
cifica ou a contenção de resultado prático
correspondente.

§ 2''- A indenização por perdas e danos
se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do
CPC). .

§ 3" Sendo relevante o fundamento da
demanda e havendo justificado receio de ine
ficácia do provimento final, é lícito ao juiz
conceder a tutela liminarmente ou após justi
ficação prévia, citado o réu.

§ 4" O juiz poderá, na hipótese do pará
grafo 3" ou na sentença, impor multa diária
ao réu, independentemente de pedido do au-
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tor, se for suficiente ou compatível com a
obrigação, fixando prazo razoável para o
cumprimento do preceito.

§ 5" Para a tutela específica ou para a
obtenção do resultado prático equivalente,
poderá o juiz determinar as medidas necessá
rias, tais como busca e apreensão, remoção
de coisas e pessoas, desfazimento de obras,
impedimento de atividade nociva, além de
requisição de força policial.

Art. R5. Contra atos ilegais ou abusivos
de pessoas físicas ou jurídicas que e em direito
líquido e certo, individual, coletivo ou difuso,
previsto neste Código, caberá ação manda
mental que se regerá pelas normas da lei do
mandado de segurança.

Art. 86. Aplica-se ohabeas data à tutela
dos direitos e interesses dos consumidores,
ainda que o arquivo ou banco de dados per
tença à pessoas ou entidades de direito pri
vado.

Art.87. Nas ações coletivas de que trata
este Código não haverá adiantamento de cus
tas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação
da associação autora, salvo comprovada má
fé, em honorários de advogado, custas e des
pesas processuais.

Parágrafo único. Em caso de litigância de
má-fé, a associação autora e os diretores res
ponsáveis pela propositura da ação serão soli
dariamente condenados em honorários advo
catícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo
da responsabilidade por perdas e danos.

Art. R8. Na hipótese do art. 13, parágra
fo único este Código, a ação de regresso po
derá ser ajuízada em processo autônomo, fa
cultada a possibilidade de prosseguir-se nos
mesmos autos, vedada a denunciação de lide.

Art. 89. As normas destes Título apli
cam-se no que for cabível, a outros direitos
ou interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos, tratados coletivamente.

Art. 90. A multa civil imposta na senten
ça reverterá em benefício das associações pri
vadas de defesa do consumidor que tiverem
proposto à ação.

Art. 91. Aplicam-se às ações previstas
neste Título as normas do Código de Processo
Civil e da Lei n" 7.347, de 24 de julho de
1985, inclusive no que respeita ao inquérito
civil, naquilo que não contrariem suas dispo
siç!5es.

CAPÍTULO II
. Das Ações Coletivas para a Defesa

de Inte, resses
Individnais Homogêneos

Art. 92. Os legitimados de que trata o
art. ,81 poderão propor, em nome próprio
e no interesse das vítimas ou seus sucessores,
ação civil coletiva de responsabilidade pelos
danos individualmente sofridos, de acordo
com o disposto nos artigos seguintes.

Art. 93. ·0 Ministério Público, se não
ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da
lei.

Parágrafo único. Aplica-se à ação previs
ta no artigo anterior o art. 5", §§ 2''..f\ 6",
da Lei n" 7,347, de 25 de julho de 1985.

Art. 94. Ressalvada a competência da
Justiça Federal, é competente para a causa
a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva
ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II - no foro da Capital do Estado ou no
Distrito Federal, para os danos de âmbito
nacional, ou regional, aplicando-se as regras
do CPC aos casos de competência concor
rente.

Art. 95. Proposta a ação, será publicado
edital no órgão oficial a fim de que os interes
sados possam intervir no processo como lítes
consortes, sem prejuízo de ampla divulgação
pelos meios de comunicação social por parte
dos órgãos de defesa do consumidor.

Art. 96. Em caso de procedência do pe
dido, a condenação será genérica, fixando
a responsabilidade do réu pelos danos cau
sados.

Art. 97. Transitada em julgado a senten
ça condenatória, será publicado edital, obser
vado o disposto no art. 94.

Art. 91'1. A liquidação e a execução de
sentença poderão ser promovidas pela vítima
e seus sucessores, assim como pelos legitima
dos de que trata o art. 8i.

Parágrafo único. A liquidação de senten
ça, que será por artigos, poderá ser promo
vida no foro do domicilio do liquidante, ca
bendo-lhe provar, tão-só, o nexos da causali
dade, o dano e seu montante.

Art. 99. A execução poderá ser coletiva,
,endo promovida pelos legitimados de que
trata o art. 81, abrangendo as vítimas cujas
indenizações já tiverem sido fixadas em sen
tença de liquidação, sem prejuízo ao ajuiza
mento de outras execuções.

§ 1" A execução coletiva far- se-á com
base em certidão das sentenças de liquidação,
da qual deverá constar a ocorrência ou não
do trânsito em julgado.

§ 2" É competente para a execução o juí
zo:

I - da liquidação da sentença ou da ação
condenatória, no caso de execução indivi
dual;

II - da ação condenatória, quando cole
tiva a execução.

Art. 100. Em caso de concurso de crédi
tos decorrentes de condenação prevista na
Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985, e de
indenizações pelos prejuízos individuais re
sultantes do mesmo evento danoso, estas te
rão preferência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto
neste artigo, a destinação da importãncia re
colhida ao Fundo criado pela Lei n" 7.347,
de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquan
to pendentes de decisão de segundo grau as
ações de indenização pelos danos individuais,
salvo na hipótese de o patrimônio do devedor
ser manifestamente suficiente para responder
pela integralidade das dívidas.

Art. 101. Decorrido o prazo de um ano
sem habilitação de interessados em número
compatível com a gravidade do dano. pode
rão os legitimados do artigo 81 promover a
liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O p'oduto da indeniza
ção devida reverterá para) Fundo criado pela
Lei n' 7.347. de 24 de julGO de 1985.

CAPÍTUL'] lU
Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor

de produtos e serviços

Art. 102. Na ação de responsabilidade
civil do fornecedor de produto e serviços,
sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e
II deste Título. serão obsl:rvadas as seguintes
normas:

I - a ação pode ser pmposta no domicIlio
do autor;

II -o réu que houve! contratado seguro
de responsabilidade pod,:rá chamar ao pro
cesso o segurador. veda:la a integração do
contraditório pelo Institu to de Resseguros de
Brasil. Nesta hipótese. a sentença que julgar
procedente o pedido condenará o réu nos
termos do art. RO. do Código de Processo
Civil.

Se o réu houver sido declarado falido. o
síndico sení intimado a informar a existência
de seguro de responsabilidade facultando-se.
em caso afirmativo, o a, uizamento de ação
de indenização diretamente contra o segura
dor. vedada a denunciação da lide ao Insti
tuto' de Resseguros do Brasil e dispensado
o litisconsórcio obrigatório com este.

Art. 103. Os legitimados a agir na forma
deste Código poderão propor ação visando
compelir o Poder Públicc· competente a proi
bir em todo o território noidonal, a produção,
divulgação. distribuição 'lU venda. ou deter
minar alteração na composição. estrutura.
fórmula ou acondicionamento de produto.
cujo uso ou consumo regular se revele nocivo
ou perigoso à ação públi-:a e à incolumidade
pessoal.

§ I" Os fornecedore:; poderão ingressar
no feito como assistente! .

§ 2" O retardamento pela autoridade
competente. pur mais dt: 60 (sessenta) dias.
do cumprimento de deci:;ão judicial em ação
de que trata este artigo, configura crime de
responsabilidade nos termos da lei.

CAPÍTULO IV
Da coisa julgada

Art. 104. Nas ações ;oletivas de que tra
ta este Código. a sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes. exceto se o pedido for jul
gado improcedente por insuficiência de pro
va, hipótese em que qualquer legitimado po
derá intentar outra ação. com idêntico funda
mento. valendo-se de nova prova. na hipó
tese do inciso I do parágrafo únicâ do art.
60;

II - ultra partes, ma; limitadamente ao
grupo. categoria ou cJassl:. salvo improcedên
cia por insuficiência de provas. nos termos
do inciso anterior. quando se tratar da hipó
tese prevista no inciso II do parágrafo único
do art. 80; .

1I1 - erga omnes, apenas no caso de proce
dência ao pedido. para beneficiar todas as
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inci
so lU do parágrafo único do art. 60.
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§ I" Os efeitos da coisa julgada prevista
nos incisos I e II não prejudicarão interesses
e direitos individuais dos integrantes da cole-
tividade. do grupo ou classe. .

§ 2" Na hipótese no inciso m. em caso
de improcedência do pedido. os interessados
que não tiverem intervindo no processo como
litisconsortes poderão propor ação de indeni
zação a título individual.

§ 3" Os efeitos da coisa julgada de que
cuida o art. 16. combinado com o art. 13
da Lei n" 7.347. de 24 de julho de 1985. não
prejudicarão as ações de indenização por da
nos pessoalmente sofridos, propostas indivi
dualmente ou na forma prevista neste Código
mas. se procedente o pedido. beneficiarão
as vítimas e seus sucessores. que poderão pro
ceder. à liquidação e à execução. nos termos
dos arts. 97 a 100.

§ 4" Aplica-se o disposto no parágrafo
anterior à sentença penal condenatória.

Art. 105. As ações coletivas. previstas
nos incisos I e II do parágrafo único do art.
80, não induzem litispendência para as ações
individuais, mas efeitos da coisa julgada erga
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos
11 e 111 do artigo anterior não beneficiarão
os autores das ações individuais, se for reque
rida sua suspensão no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da ciência nos autos do ajuiza-
mento da ação coletiva. .

TíTULO IV
Do Sistema Nacional de Defesa

do Consumidor

Art. 106. Integram o Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor - SNDC, os ór
gãos federais. estaduais do Distrito Federal
e municipais e 3S entidades previstas de defe
sa do consumidor.

Art. 107. O Departamento Nacional de
Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacio
nal do Direito Econômico-M1. ou órgão fede
ral que venha substituí-lo. é organismos de
coordenação da política do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar
e executar a política nacional de proteção
ao consumidor;

11 -receber, analisar. avaliar e encami
nhar consultas, denúncias ou sugestões. apre
sentadas por entidades representativas ou
pessoas jurídicas de direito público ou pri
vado;

111 - prestar aos consumidores orientação
permanente sobre seus direitos e garantias;

IV - informar, conscientizar e motivar o
consumidor através dos diferentes meios de
comunicação;

V - solicitar à polícia judiciária a instau
ração de inquérito policial para a apreciação
de delito contra os consumidores, nos termos
da legislação vigente;

VI - representar ao Ministério Público
competente para fins de adoção de medidas
processuais no âmbito de suas atribuições;

VII -levar ao conhecimento dos órgãos
competentes as infrações de ordem adminis
trativa que violarem os interesses difusos, co
letivos. ou individuais dos consumidores;

VIII - solicitar o concurso de órgãos e en
tidades da União. Estados. do Distrito Fede
ral e Municípios. bem como auxiliar a fiscali
zação de preços, abastecimento. qualidade.
quantidade e segurança de bens e serviços;

.IX-incentivar, inclusive com recursos fi
nanceiros e outros programas especiais a for
mação de entidades de defesa do consumidor
pela população e pelos órgão públicos esta
duais e municipais;

X - requisitar bens em quantidade sufi
ciente para fins de estudos e pesquisas. com
posterior comprovação e divulgação de seus
resultados;

XI - encaminhar anteprojetos de leis por
intermédio do Ministério da 1ustiça. ao Con
gresso Nacional. bem como ser ouvido com
relação a projetos de lei que versem sobre
preços. qualidade, quantidade e segurança
de bens e serviços;

XII - celebrar convênios com entidades
nacionais e internacionais;

XIII - desenvolver outras atividades com
patíveis com suas finalidades.

Parágrafo único. Para a consecução de
seus objetivos. o Conselho Nacional de Defe
sa do Consumidor podení solicitar o concurso
de órgãos e entidades de notória especiali
zação técnico-científica.

Art. 108. O Conselho Nacional de Defe
sa do Consumidor disporá de autonomia téc
nica e funcional para a coordenação do Siste
ma. integrando, para fins administrativos e
orçamentários. a estrutura do Ministério da
1ustiça. que lhes proporcionará os recursos
humanos e materiais necessários ao seu fun
cionamento.

TíTULO V
Da Convenção Coletiva de Consumo

Art. 109. As entidades civis de consumi
dores e as associações de fornecedores ou
sindicatos de categoria econômica podem re
gular, por convenção escrita, relações de con
sumo que tenham por objeto estabelecer con
diçóes relativas ao preço. à qualidade. à
quantidade, à garantia e características de
produtos e serviços, bem como à reclamação
e composição do conflito de consumo.

§ 1" A convenção tornar-se-à obrigatória
a partir do registro do instrumento no cartó
rio de títulos e documentos.

§ 2" A convenção somente obrigará os
filiados ás entidades signatárias. •

§ 3" Não se exime de cumprir a conven
ção o fornecedor que se desligar da entidade
em data posterior ao registro do instrumento.

Art. 110. Podem as partes signatárias da
convenção fixar sanções em caso de seu des
cumprimento, inclusive para fins de impo
sição de penalidade administrativa pela auto
ridade competente.

TíTULO VI
Disposições Finais

Art. lU. O preâmbulo da Lei N'! 7.347.
de 24 de julho de 1985. passa a ter a seguinte
redação:

"Disciplina a ação civil pública de res
ponsabilidadc por danos causados ao
meio ambiente. ao consumidor, a bens
e direitos de valor artístico. estético. his
tórico, turístico e paisagístico. assim co
mo a qualquer outro interesse difuso ou
coletivo. e dá outras providências."

Art. 112. Acrescente-se o seguinte inci
so IV ao art. I" da Lei N" 7.347. de 24 de
julho de lt1R5:

"IV - a qualquer outro interesse di
fuso ou coletivo."

Art. 113. O inciso 11. do art. 5", da Lei
n" 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a
ter a seguinte redação:

"lI - inclua. entre suas finalidades ins
titucionais. a proteção ao meio ambien
te. ao consumidor. ao patrimônio artís
tico. estético. histórico. turístico e paisa
gístico. ou a qualquer outro interesse di
fuso ou coletivo."

Art. 114. O § 3"'. do art. 3". da Lei N"
7.347. de 24 de julho de 1985, passa a ter
a seguinte redação:

"§ 3" Em caso de desistência infun
dada ou abandono da ação por associa
ção legitimada, o Ministério Público ou
outro legitimado assumirá a titularidade
ativa."

Art. 115. Acrescenta-se os seguintes §§
4".5". e 6" ao art. 5". da Lei N" 7.347. de
24 de julho de 1985:

"§ 4" O requisito da pré-constitui
ção poderá ser dispensado pelo 1uiz.
quanto haja manifesto interesse social
evidenciado pela dimensão ou caracte
rísticas do dano. ou pela relevância do
bem jurídico a ser protegido.

§ 5" Admitir-se-á o litisconsórcio fa
cultativo entre os Ministérios Públicos
da União. do Distrito Federal e dos Esta
dos na defesa dos interesses e direitos
de que cuida esta lei.

§ 6" Os órgãos públicos legitimados
poderão tomar dos interessados compro
misso de ajustamento de sua conduta à
exigências legais. mediante cominações,
que terá eficácia de título executivo ex
trajudicial.

Art. 116. O art. 15 da Lei N" 7.347. de
24 de julho de 1985. a passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 15. Decorridos 60 (sessenta)
dias do trânsito em julgado da sentença
condenatória, sem que a associação au
tora lhe promova a execusão. deverá fa
zê-lo o Ministério Público. facultada
igual iniciativa aos demais legitimados."

Art. 117. Suprima-se li caput do art. 17
da Lei N" 7.347. de 24 de julho de 1985.
passando o panígrafo único a constituir oca·
put com a seguinte redação:

"Art. 17. Em caso de litigência de
má-fé. a associação autora e os diretores
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responsáveis pela propositura da ação
serão solidariamente condenados em ho
norários advocatícios e ao décuplo das
custas, sem prejuízo da responsabilidade
por perdas e danos."

Art. l1R. Dê-se a seguinte redação ao
art. IR da Lei N" 7.347, de 24 de Julho de
1985:

"Art. 18. Nas ações de que trata es
ta lei não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem conde
nação da associação autora, salvo com
provada má-fé, em honorários de advo
gado, custas e despesas processuais."

Art. 119. Acrescente-se à Lei N" 7.347.
de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo
renumerando-se os seguintes:

"Art. 21 Aplicam-se a defesa aos di:
reitos a interesses difusos, coletivos e in
dividuais. no que for cabível, os disposi
tivos ao Título III da Lei N"
de de 1990, que instituiu o Código
de Defesa do Consumidor.

Art. 120. Este Código entrará em vigor
dentro de 180 (cento e oitenta) dias a contar
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Art. 121. Revogam-se as disposições em
contrário.

BrasJ1ia, de de 1989. -Joaci
Góes, Deputado Federal.

o SR. MICHEL TEMER (PMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, à
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, proferindo seu parecer em plenário.
compete examinar os aspectos da constitucio
nalidade, da juridicidade e técnica legislativa
e de redação.

Ao longo de quase dois anos, o projeto
de lei de proteção ao consumidor vem sendo
amplamente debatido. tendo eu feito parte
da Comissão Mista que estudou a matéria
reunindo os vários projetos de lei de proteção
ao consumidor oferecidos na Câmara dos De
putados e no Senado Federal. Nesse período,
várias inconstitucionalidades foram sendo ex
pungidas do texto projetado. Por isso mesmo.
nesta redaç<to final oferecida pelo nobre Re
lator. Joaci Góes, detectei apenas uma in
constitucionalidade, já levantada pelo Depu
tado Gérson Peres, contida no art. 90 do texto
projetado, dado que o sentido do texto cons
titucional é da absoluta vinculação. até mes
mo de tributos.

A entidades públicas, quanto mais a enti
dades privadas. Embora aqui não se trate
de tributo, mas de multa de natureza civil,
o fato é que são recursos públicos, e o obje
tivo constitucional foi exatamente impedir a
circulação de recursos públicos previamente,
para não inviabilizar a peça orçamentária.
Recordem-se todos que, ao longo da Consti
tuinte. se isso ocorresse. inviabilizaríamos a
elaboração do orçamento. Que se trata de
recursos públicos, sobre ser inconstituticio
nal, acho até prudente que se elimine o art.

90do texto ora em debate. Portanto, submeto
essa manifestação ao nobre Relator Joaci
Góes. No mais, Sr. Presidente, não vejo in
constitucionalidade, o que vejo é compati
bilidade entre o texto apresentado e os vários
dipositivos constitucionais. E, mais do que
isso, Sr. Presidente, eu vejo a consonância
entre o projeto em debate e o próprio sentido
que a Constituição deu. A Constituição deu
um sentido extraordinário de participação,
a Constituição deu um sentido extraordinário
de proteção e até adotou o critério da demo
cracia direta, quando diz que "o poder emana
do povo" diz que é exercido diretamente pelo
povo. Então, há vários critérios estabelecidos
no texto do projeto de lei que estão de acordo
com o princípio fundamental do texto consti
tucional. Sr. Presidente, ainda em preliminar
e, agora, na preliminar que se segue ao exame
do mérito constitucional, quero dizer que nós
temos aqui efetivamente uma consolidação.
Nós temos uma reunião de normas proces
suais. de normas penais. e de normas civis
e de algumas normas criadotas, inovadoras
da ordem jurídica em nível infraconstitucio
nal. Nada impede que, num dado momento.
seja oferecido até um projeto de código, em
bora a Constituição tenha rotulado de código,
não o é. Isto é uma lei de proteção ao cunsu
midor, quando muito uma consolidação das
normas ...

Isto é uma lei de proteção ao consumidor;
quando muito. uma consolidação das normas
esparsas relativas ao consumidor. Neste pro
jeto de lei, temos, uma verdade, uma série
de 'dispositivos já existentes no sistema vigen
te. São normas já existentes que vieram para
este projeto.

Quanto à juridicidade. devo dizer que não
há objeção alguma a opor. A técnica legisla
tiva é perfeita, e a redação, penso eu, adequa
díssima. Meu voto como Relator portanto,
é pela aprovação deste projeto no tocante
à constitucionalidade, à juridicidade, à técni
ca legislativa e à redação adequada.

Só quero relembrar, Sr. Presidente, que
sou pela constitucionalidade do projeto à ex
ceção do art. 90, do qual, na verdade, propo
nho a exclusão.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Luiz Alberto Rodrigues, para proferir pare
cer, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, ao Projeto de Lei n" 3.683, de
1989, na qualidade'~e Relator designado pela
Mesa.

o SR. LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
(PMDB - MG. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprindo
determinação da Liderança de meu partido,
trago parecer, em nome da Comissão de Fi
nanças e Tributação ao Projeto de Lei de
Defesa do Consumidor, ora em votação.

Examinando detidamente o projeto, verifi
quei que, como se trata, na verdade, de con
solidação de leis já existentes, todas elas com
suportes financeiro e orçamentário já aprova
dos, não há qualquer inconstitucionalidade
ou impedimento à sua aprovação.

Uma vez que os diversos sistemas dos vá
rios níveis dos Estados e Municípios j,í têm
a~ suas dotações orçam~nt<irias próprias.

No que diz respeito à Câmara dos Depu
tados ,e ·ao Congresso Nacional, o suporte
fina.nc~iro e orçamentá rio será dado oportu
namente através da Lei de Diretrizes Orca
mentárias, a ser votada ,:m momento próprio.
de acdrdo com a prioridade dada pelo Con
gresso' Nacional e pelu próprio Governo à
defesa do consumidor.

O Sistema Nacional de Defesa do Consu
mido~, aqui tratado. não implica aumento de
despesas para o Governo. motivo pelo qual
nossol parecer em nome da Comissão de Fi
nanças e Tributação é rela aprovação do pro
jeto ~a maneira como se encontra encami
nhad0 pelo Relator, Deputado Joaci Góes,
fazen~o ressalva da conc',lrdância d~ Comis
são cpm o parecer do Deputado MIchel Te
mer no que diz respeit,) ao art. 90. que trata
da suposta vinculação de multas a entidades
do defesa do consumidor.

No~so parecer, portanto, é pela aprovaçlio,
com a\ressalva. também relativamente ao art.
90.

EMENDAS OFERECIDAS

EM PLENÁRIO

Período: 2l e 22-6-90
EMENDA N" 1

O caput do Art. 2" do Substitutivo ao PL
n'" 3.683 (que dispõe sobre a proteção do con
sumidor) terá a seguinte redação:

"Art. 2,' Consu midor é toda pessoa fí
sica ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviç) como destinatário fi
nal, bem como o que se encontre sujeito
ou propenso a int~rferir nas relações do
consumo".

Justif.'cação

Como bem lembrou o Excelentíssimo Re
lator do Código de Defesa do Consumidor,
Deputado Joaci Góes, no parecer sobre as
Emendas n" I, 2 e 3 apresentadas à Comissão
Mista destinada a elaborar o Código, "'a pro
teção do consumidor. antes ligada das de con
tratação, perdeu esta característica na legisla
ção estrangeira mais moderna. Isto porque
à idéia tutela do comumidor na legislação
estrangeira mais moderna. Isto porque a tute
Ia do consumidor se d:i antes, durante a após
a contratação (grifo nosso). Uma definição
de consumidor restrit<l a apenas aqueles que
adquirem ou utilizam produtos e serviços in
viabilizaria sua proteção sempre que inexis
tisse contratação (aqu: sição para os produtos
e utilização para os serviços) como, por exem
plo, na publicidade. [la oferta, nos bancos
de dados de consumo etc (... )"

Somos, pois, pela manutenção da redação
original da Comissão .\1ista.

Sala das Sessões, 2:~ de junho de 1990. 
Deputado Gumercindil Milhomem - PT. Lú
cio Alcântara - PDl' - Augusto Carvalho
-PCB.
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EMENDA N"2

,O parágrafo único do art. 2" do Substitutivo
ao PL n" 3.6R31R9 (que dispõe sobre a prote
ção do consumidor) terá a seguinte redação:

"Art. 2" ..
Parágrafo único. Equipara-se o con

sumidor a coletividade de pessoas, ainda
que indeterminável, que haja intervindo
ou se encontre sujeita ou propensa a in
tervir nas relações de Consumo".

Justificação

Como bem lembrou o Excelentíssimo
Relator do Código de Defesa do Consu
midor, Deputado Joaci Góes, no parecer
sobre as emendas n'" 1, 2, e 3 apresen
tadas à Comissão Mista destinada a ela
borar o Código, "a proteção do consu
midor, antes ligada à idéia de contra
tação, perdeu esta característica na legis
lação estrangeira mais moderna. Isto
porque a tutela de consumidor se dá ano
tes, durante e após a contratação (grifo
nosso). Uma definição de consumidor
restrita apenas aqueles que adquirem ou
utilizam produtos e serviços inviabiliza
ria sua proteção sempre que inexistisse
contrataçáo (aquisição para os produtos
e utilização para os serviços) como, por
exemplo, na publicidade, na oferta, nos
bancos de dados de consumo etc. (... )".

Somos, pois. pela manutenção da re
dação original da Comissão Mista.

Sala das Sessões. 22 de junho de 1990.
- Deputados Gumercindo Milhomem;
- PT; Lúcio Alcântara - PDT Augusto
Carvalho - PCB

EMENDA N"3

Ao substitutivo do Relator designa
do pela Mesa para relatar o Projeto de
Lei n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, do art. 3.', a palavra "constru
ção" depois de " ... atividade de produção,
montagem e criação, ... "

Justificação

De bens móveis constituem o objeto das
relações de consumo.

Definir con~umidorde forma genérica, co
mo o destinatário final da aquisição ou da
utilizaçãO de qualquer produto ou serviço
(art. 2-' do projeto), é ampliar erroneamente
o alcance da categoria jurídica. Deve-se lem
brar o escólio de Pontes de Miranda, in "Tra
tado de Direito Privado", n" 40, § 4.462, item
I, onde o festejado jurista diz que a "previsão
(das leis) de termos empregados assenta gran
de parte do aperfeiçoamento da doutrina".

E conclui, verbis:

"Sem ela (a previsão de termos jurídicos)
os juízes falta à missão de realização do direi
to objetivo e de pacificação entre os homens:
por falta de conhecimentos exatos, erram,
errando, inserem nos repositórios que avolu-

mam a confusão dos não-sabedores e dificul
tam toda 'a obra de corrigenda do direito".

(Obr. cit., 4.462).
A pesquisa da legislação alienígena com

prova que toda a proteção ao consumidor
está voltada para o disciplinamentó da aliena
ção de produtos e mercadorias. além de repri
mir práticas comerciais abusivas. Na Suécia.
a Lei de 1973 define o consumidor como "a
pessoa privada que compra a um comerciante
uma mercadoria. principalmente destinada
ao seu uso privado, e que é vendida no quadro
da atividade profissional do ·comerciante".

A lei suíça de proteção ao consumidor con
tém regras muito restritas nas vendas a pres
tações. mas, sempre dirigidas a mercadorias
ou coisa móvel.

Nos Estados Unidos, existem. dentre ou
tras. leis que dispõe sobre as embalagens das
mercadorias vendidas ao consumidor e a se
gurança dos produtos destinados ao consumo
popular.

Assim. os exemplos retirados do direito
comparado revelam que apenas as mercado
rias e os bens móveis são suscetíveis de con
sumo.

Pontes de Miranda é peremptório:
"A consumibilidade só se refere a móveis .
...É preciso que a conseqüência do uso seja

imediata que a coisa móvel seja, por sua natu
reza, destinada a consumo, posto que des
truam com o uso; são gastáveis, não são con
sumíveis". (T. de D. Direito Privado, vol.
lI, § 121, I. pág. 26.)

Não pode o legislador, para satisfazer seus
propósitos de política jurídica. confundir con
ceitos e amplíar o alcance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos, desde
épocas imemoriais.

O "produto", referido no art. 2"', objeto
de aquisição e utilização, é aquele definido
como consumível pelo Código Civil, art. 51:

"São consumíveis os bens móveis, cu
jo uso importa destruição imediata da
própria substância, sendo também consi
derados tais os destinados à alienação".

Bens de consumo são, portanto, os que
estão preparados para ser consumidos. per
mitindo, assim. a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser duráveis,
quando permitem uma longa utilização. e não
duráveis. Quando se destroem pelo primeiro
ato de consumo. Vê-se. logo, que os bens
imóveis não podem ter a natureza de bens
de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal.
no § 5" do art. 150. dispõe que "a lei deter
minará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias a serviços" (grifa
mos).

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional, verifica-se, contudo, que se pre
tende incluir no conceito de fornecedor a pes
soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art. 3"). Nessa linha, en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (arts. 12 e
seu § 3". art. 13, I). No art. 53, trata dos

contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis.

Parece-nos exorbitância contemplar num
Código de Defesa ao Consumidor relações
negociais que não dizem respeito a bens de
consumo e. sim, a bens destinados a investi
mento ou poupança. que outro não é o obje
tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata, por empreitada ou administração.
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a cada passo do texto
do Código, que fala, a todo momento. em
"mercado de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em nocividade e periculosidade
de produtos, em vícios de qualidade e de
quantidade. em indicações de recipiente, em
balagens rotulagem ou mensagem publicitá
ria, em produtos com prazo de validade ven
cido, deteriorados, alterados, adulterados.
avariados, falsificados, corrompidos e frau
dados, em garantia de oferta de componentes
e peças.

Os negócios imobiliários já se acham regu
lados no Código Civil e em inúmeras outras
leis. Se forem insuficientes, bastará modifi
cá-Ias ou completá-las. O que não se pode
é estabelecer para os negócios imobiliários
regras típicas de produçãO. comercialização
e publicidade de mercadorias e serviços.

Diante disso, não se pode fugir à conclusão
de que a construção civil e o construtor são
estranhos ao tema do Código de Defesa do
Consumidor, não havendo lógica em que a
relações entre vendedor e comprador de imó
vel, as incorporações imobiliárias, e as em
preitadas de imóvel, as incorporações imobi
liárias, e as empreitadas sejam nele tratadas.
quando já existem inúmeros dispositivos do
Código Civil (art. 1.\22 a 1.164. 1.237 a
1.247) e várias leis (n"s 4.380/64, 4.591164,
4.864/65, 5.455168) sobre o assunto. inclusive
com dispositivos penais.

Justifica-se. portanto, a presente emenda,
no objetivo de resguardar o princípio consti
tucional da insonomia, que ficaria violada ca
so se venha a tratar igualmente os desiguais.
Deputado Francisco Carneiro - Deputado
Maurílio Ferreira Lima, Vice Líder do
PMDB.

EMENDA N"4

Ao substituto do Relator designado pe
la Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor
Suprima-se. do art. 3". a palavra "Cons

trução" depois de ..... atividades de produ
ção, montagens e criação ......

Justificação
Os bens móveis constituem o objeto das

relações de consumo.
Definir consumidor de forma genérica, co

mo o destinatário final da lÍquisição ou da
utilização de qualquer produto ou serviço
(art. 2'.' do Projeto) é ampliar erroneamente
o alcance da categoria jurídica. Deve-se lem
brar o escólio de Pontes de Miranda, in "Tra-
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tado de Direito Privado", n"40, § 4.462, item
I, onde o festejado jurista diz que a "previsão
(das leis) de termos empregados assenta gran
de parte do aperfeiçoamento da doutrina".

E concluí, verbis:

"Sem ela (a previsão de termos jurídi
cos) os juízes faltam à missão de realiza
ção do direito objetivo e de pacificação
entre os homens: por falta de conheci
mentos exatos. erram, errando, inserem
nos repositórios de arestos, que háo de
ser consultados. conceitos e proposiçôes
que avolumam a confusão dos não-sabe
dores e dificultam toda a obra de corri
genda do direito". (obr. cit.. § 4.462)

A pesquisa da legislação alienígena com
prova que toda a proteção ao consumidor
está voltada para o disciplinamento da aliena
ção d,: produtos e mercadorias, além de repri
mir práticas comerciais abusivas. Na Suécia,
a Lei de '1973 define o consumidor como "a
pessoa privada que compra a um comerciante
uma mercadoria. principalmente destinada
ao seu uso privado, e que é vendida no quadro
da atividade profissional do comerciante".

A lei suíça de proteção ao consumidor con
tém regras muito estritas nas vendas e presta
ções. mas. sempre dirigidas a mercadorias
ou coisa móvel.

Nos Estados Unidos. existem, dentre ou
tras. leis que dispõem sobre as embalagens
e rótulos das mercadorias vendidas ao consu
midor e a segurança dos produtos destinados
ao consumo popular.

Assim, os exemplos retirados do direito
comparado revelam que apenas as mercado
rias e os bens móveis são suscetíveis de con
sumo.

Pontes de Miranda é peremptório:
"A Consumibilidade só se refere a móveis.
...É preciso que a conseqüência do uso seja

imediata (que a coisa móvel seja, por sua
natureza. destinada à cosunção), art. 51, ver·
bis "destruição imediata". Se falta esse ele
mento, não são destinadas a consumo, posto
que destruam com o uso: são gastáveis, não
são consumíveis". (T. de D. Direito Privado,
vol. lI. § 121. 1, pág. 26).

Não pode o legislador. para satisfazer seus
propósitos de política jurídica, confundir con
ceitos e ampliar o alcance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos, desde
épocas imemoriais.

O "produto". referido no art. 2", objeto
de aquisição e utilização, é aquele definido
como consumível pelo Código Civil. art. 51:

"São consumíveis os bens móveis. cu
jo uso importa destruição imediata da
própria substância. sendo também consi
derados tais os destinados à alienação."

Bens de consumo são, portanto, os que
estão preparados para ser consumidos. per
mitindo, assim, a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser duráveis,
quando permitem uma longa utilização, e
não duráveis, quando se destroem pelo pri-

meiro ato de consumo. Vê-se. logo. que os
bens imóveis não podem ter a natureza de
bens de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal,
no § 5" do art. 150, dispõe que "a lei deter
minará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços" (grifa
mos).

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional, verifica-se, contudo, que se pre
tende incluir no conceito de fornecedor a pes
soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art. 3"). Nessa linha. en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (arts. 12 e
seu § 3". art. 13. 1). No art. 53. trata dos
contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis.

Parece-nos exorbitância contemplar num
Código de Defesa ao Consumidor relações
negociais que não dizem respeito a bens e
consumo e, sim, a bens destinados a investi
mento ou poupança, que outro não é o obje
tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata. por empreitada ou administração,
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a cada passo do texto
do Código, que fala, a todo momento, em
"mercado de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em nocividade e periculosidade
de produtos, em vícios de qualidade e de
quantidade. em indicações de recipiente, em
balagens, rotulagem ou mensagem publici
tária, em produtos com prazo de validade
vencido, deteriorados, alterados. adultera
dos, avariados, falsificados, corrompidos e
fraudados. em garantia de oferta de compo
nentes e peças.

Os negócios imobiliários já se acham regu
lados no Código Civil e em inúmeras outras
leis. Se forem insuficientes, bastará modifi
cá-Ias ou completá-Ias. O que não se pode
é estabelecer para os negócios imobiliários
regras típicas de produção. comercialização
e publicidade de mercadorias e serviços.

Diante disso, não se pode fugir à conclusão
de que a construção civil e o construtor são
estranhos ao tema do Código de Defesa do
Consumidor, não havendo lógica em que as
relações entre vendedor e comprador de imó
vel, as incorporações imobiliárias, e as em
preitadas sejam nele tratadas. quando já exis
tem inúmeros dispositivos do Código Civil
(arts. 1.122 a 1.164, 1.237 a 1.247) e várias
Leis (n'" 4.380/64. 4.591164, 4.864/65.
5.455168) sobre o assunto. inclusive com dis
positivos penais.

Justifica-se. portanto, a presente emenda,
no objetivo de resguardar o princípio consti
tucional da isonOmia. que ficaria violada caso
se venha a tratar igualmente os desiguais.
- Deputado Luiz Roberto Ponte.

EMENDAN"5

Ao substitutivo do Relator designado pe
la Mesa para Relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se. do § 1'.', do art. 3", as palavras
"ou imóvel", depois dt, ..... qualquer bem
móvel. .. "

JustificHção

Os bens móveis consituem o objeto das
relações de consumo.

Definir consumidor de forma genérica, co
mo o destinatário final da aquisição, ou da
utilização de qualquer produto ou serviço
(art. 2" do Projeto), é ampliar erroneamente
o alcance da categoria jurídica. Deve-se lem
brar o escólio de Pontes de Miranda. in "Tra
tado de Direito Privado", n" 40. § 4.462. Item
1, onde o festejado jurista diz que a "previsão
(das Leis) de termos empregados assenta
grande parte do aperfeiçoamento da doutri-
na."

É conclui. verbis:
"Sem ela (a previsão de termos jurídicos)

os Juízes faltam à missilo de realização do
direito objetivo e de pac ficação entre os ho
mens: por falta de conhe :imentos exatos, er
ram, errando, inseçem GOS repositórios de
arestos. que hão de ser consultados, conceitos
e proposições que avolumam a confusão dos
não-sabedores e dificultam toda a obra de
corrigendado direito."

A pesquisa da legislaç'ão alienígena com
prova que toda a prote,;ão do consumidor
está voltada para o disciplinamento da aliena
ção de produtos e mercadDrias. além de repri
mir práticas comerciais abusivas. Na Suécia.
a Lei de 1973 define o consumidor como "a
pessoa privada que compra a um comerciante
uma mercadoria, principalmente destinada
ao seu uso privado, e que.: vendida no quadro
da atividade profissional do comerciante."

A lei suíça de proteção ao consumidor con
tém regras muito estritas las vendas a presta
ções, mas, sempre dirig..dos a mercadorias
ou coisa móvel.

Nos Estados Unidos, ~xistem dentre ou
tras, leis que dispõem se,bre as embalagens
e rótulos das mercadorias vendidas ao consu
midor e a segurança dos produtos destinados
ao consumo popular.

Assim. os exemplos Ii~tirados do direito
comparado revelam que apenas as mercado
rias e os bens móveis sãc suscetíves de con
sumo.

Pontes de Miranda é peremptório:
"A Consumibilidade só se refere a móveis.
.. , É preciso que a consequência do uso

seja imediata (que a coil,a móvel seja, por
sua natureza. destinada à consunção), art.
51, verbis "destruição imediata". Se falta
esse elemento. não são cestinadas a consu
mo, posto que destruam c,)m o uso; são gatá
veis, não são consumíveis." (T. de D. Direito
Privado, vol. lI. § 121, pág. 26).

Não pode o legislador, para satisfazer seus
propósitos de política.juríe ica, confundir con
ceitos e ampliar o alcance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos, desde
épocas imemoriais.
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o "produto", referido no art. 2", objeto
de aquisição e utilização, é aquele definido
.como consumível pelo Código Civil, art. 51:

"São consumíveis os bens móveis, cu
jo uso importa destruição imediata da
própria substância, sendo também consi
derados tais os destinados à alienação."

Bens de consumo são, portanto, os que
estão preparados para ser consumidos, per
mitindo, assim, a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser duráveis,
quando permitem uma longa utilização, e não
duráveis, quando se destroem pelo primeiro
ato de consumo. Vê-se, logo, que os bens
imóveis, não podem ter a natureza de bens
de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal,
no § 5" do art. 150, dispõe que "a lei deter
minará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços" (grifa
mos):

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional, verifica-se, contudo, que se pre
tende incluir no conceito de fornecedor a pes
soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art. 3"). Nessa linha, en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (art. 12 e
seu § 3", art. 13, I). No art. 53, trata dos
contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis.

Parece-nos exorbitância contemplar num
Código de Defesa ao Consumidor relações
negociais que não dizem respeito a bens de
consumo e, sim, a bens destinados a investi
mento ou poopança, que outro não é o obje
tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata, por empreitada ou administração,
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a cada passo do texto
do Código, que fala, a todo momento, em'
"mercado de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em nocividade e periculosidade
de produtos, em VÍCios de qualidade e de
quantidade, em indicações de recipiente, em
balagens, rotulagem ou mensagem publici
tária, em produtos com prazo de validade
vencido, deteriorados, alterados, adultera
dos, avariados, falsificados, corrompidos e
fraudados, em garantia de oferta de compo
nente e peças.

Os negócios imobiliários já se acham regu
lados no Código Civil e em inúmeras outras
leis. Se forem insuficentes. bastará modifi
cá-las ou completá-las. O que não se pode
é estabelecer para os negócios imobiliários
regras típicas de produção, comercialização
e publicidade de mercadorias e serviços.

Diante disso, não se pode fugir à conclusão
de que a construção civil e o construtor são
estranhos ao tema do Código de Defesa do
Consumidor. não havendo lógica em que as
relações entre vendedor e comprador de imó
vel. as incorporações imobiliárias, e as em
preitadas sejam nele tratadas, quando já exis
tem inúmeros dispositivos do Código Civil

(arts. 1.122 a 1.164. 1.237 a 1.247) e várias
Leis (n'" 4.380/64, 4.591164, 4.864/65.
5.455/68) sobre o assunto. inclusive com dis
positivos penais.

justifica-se, portanto, a presente emenda,
no objetivo de resguardar o princípio
constitucional da isonomia. que ficaria viola
da caso se venha a tratar igualmente os desi
guais.

Deputado Francisco Carneiro - Deputa
do Maurílio Ferreira Lima, Vice-Líder do
PMDB.

EMENDA N"6

Ao substituto do Relator designado pe
la Mesa para relatar o Projeto de Lei
n" 3.683/89, do Seuado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprimam-se, do § 1", do art. 3". as palavras
"ou imóvel", depois de .....qualquer bem
imóvel. .. "

Justificação

Os bens móveis constituem o objeto das
relações de consumo.

Definir consumidor de forma genérica, co
mo de destinatário final da aquisição ou de
utilização de qualquer produto ou serviço
(art. 2" do projeto), é ampliar erroneamente
o alcance da categoria jurídica. Deve-se lem
brar o escólio de Pontes de Miranda, in "Tra
tado de Direito Privado", n" 40, § 4.462, item
I, onde o festejado jurista diz que a "previsão
(das leis) de termos empregados assenta gran
de parte do aperfeiçoamento da doutrina".

E conclui. verbis:
"Sem ela (a previsão de termos jurídicos)

os juízes falta à missão de realização do direi
to objetivo e de pacificação entre os homens:
por falta de conhecimento exatos, erram, er
rando. inserem nos repositórios de arestos.
que hão de ser consultados. conceitos e pro
posiçóes que avolumam a confusão dos não
sabedores e dificultam toda a obra de corri
genda do direito". (Obr. cit.. § 4.462).

A pesquisa da legislação alienígena com
prova que toda a proteção ao consumidor
está voltada para o disciplinamento da aliena
ção de produtos e mercadorias, além de repri
mir práticas comerciais abusivas. Na Suécia,
a Lei de 1973 define o consumidor com "a
pessoa privada que compra a um comerciante
uma mercadoria, principalmente destinada
ao seu uso privado•.o que é vendida no qua
dro da atividade profissional do comercian
te".

A lei suíça de proteção ao consumidor con
tém regras muito estritas nas vendas e presta
ções. mas. sempre dirigidas a mercadorias
ou coisa móvel.

Nos Estados Unidos, existem. dentre ou
tras. leis que dispõem sobre as embalagens
e rótulos das mercadorias vendidas ao consu
midor e a segurança dos produtos destinados
ao consumo popular.

Assim, os exemplos retirados do direito
comparado revelam que apenas as mercado-

'rias e os bens móveis são suscetíveis de con
sumo.

Pontes de Miranda é peremptório:
"A consumibilidade só se refere a móveis.
...É preciso que a conseqüência do uso seja

imediata (que a coisa móvel seja, por sua
natureza. destinada à consunção). art. 51,
verbis "destruição imediata". Se falta esse
elemento, não são destinadas a consumo,
posto que destruam com o uso; são gastáveis.
não são consumíveis". (T. de D. Direito Pri
vado. vol. 11. § 121. 1, pág. 26).

Não pode o legislador. para satisfazer seus
propósitos de política jurídica. confundir con
ceitos e ampliar o alcance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos. desde
épocas imemoriais.

O "produto", referido no art. 2", objeto
de aquisiçáo e utilização, é aquele definido
como consumível pelo Código Civil. art. 51:

"São consumíveis os bens móveis, cujo uso
importa destruição imediata da própria subs
tância. sendo também considerados tais os
destinados à alienação".

Bens de consumo são, portanto, os que
estão preparados para ser consumidos, per
mitindo. assim. a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser durável,
quando permitem uma longa utilização, e não
duráveis, quando se destroem pelo primeiro
ato de consumo. Vê-se, logo, que os bens
imóveis não podem ter a natureza de bens
de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal.
no § 5" do art. 150. dispõe que "a lei deter
minará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços" (grifa
mos).

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional. verifica-se. contudo, que se pre
tende incluir no conceito de fornecedor a pes
soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art. 3"). Nessa linha, en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (art. 12 e
seu § 3". art. 13, I). No art. 53. trata dos
contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis.

Parece-nos exorbitância contemplar num
Código de Defesa ao Consumidor relações
negociais que não dizem respeito a bens de
consu'<!o e. sim, a bens destinados a investi
mente ou poupança, que outro não é o obje
tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata, por empreitada ou administração,
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a cada passo do texto
do Código. que fala, a todo momento, em
"mercado de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em nocividade e periculosidade
de produtos. em vícios de qualidade e de
quantidade. em indicações de recipiente, em
balagens, rotulagem ou mensagem publici
tária, em produtos com prazo de validade
vencido, deteriorados, alterados, adultera
dos, avariados, falsificados. corrompidos e
fraudados. em garantia de oferta de compo
nentes e peças.
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Os negócios imobili<írios já se acham regu
lados no Código Civil e em inúmeras outras
leis. Se forem insuficientes. bastará modifi
cá-Ias ou completá-las. O que não se pode
é estabelecer para os negócios imobiliários
regras típicas de produção. comercialização
e publicidade de mercadorias e serviços.

Diante disso. não se pode fugir à conclusão
de que a construção civil e o consumidor são'
estranhos ao tema do Código de Defesa do
Consumidor. não havendo lógica em que as
relações entre vendedor e comprador de imó
vel. as incorporações imobiliárias. e as em
preitadas sejam nele tratadas. quando já exis
tem inúmeros dispositivos do Código Civil
(arts. 1.122 a 1.164. 1.237 a 1.247) e várias
leis (n'" 4.3RO/64. 4.591/64. 4.R64/65.
5.455/6R) sobre o assunto. inclusive com dis
positivos penais.

Justifica-se. portanto. a presente emenda.
no objetivo de resguardar o princípio consti
tucional da isonomia. que ficaria violada caso
se venha a tratar igualmente os desiguais.
- Deputado Luís Roberto Ponte.

EMENDA N"7

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

No art. 4". acrescentar parágrafo único.
com a seguinte redação:

"Para a aplicação das disposiçües do
presente Código relativas a responsabi
lidades e práticas dos fornecedores de
ver-se-á considerar a característica e a
sofisticação das revelações de consumos
e dos mercados consumidores. bem co
mo a suficiência ou hipossuficiência dos
consumidores. respeitando-se a vontade
das partes na medida do grau de equilí
brio existente entre as mesmas".

Justificação

O Código objetiva tratar as relações entre
consumidores e fornecedores na exata pro
porção do grau de equilíbrio entre os mes
mos. Assim é. quando. no art. 6". VIII. esta
belece que o ônus de inversão da prova é
somente cabível quando tratar-se de consu
midor "hipossuficiente". Entretanto. da
redação original não consta explicitada essa
filosofia. sem o que o intérprete não poderá
inferir. na aplicação respectiva. a adequação
do tratamento conforme eada situação parti
cular. A um consumidor de gêneros alimen
tícios básicos. por razões óbvias. deve-se re
servar consideravelmente maior grau de pro
teção do que aum consumidor de alta tecno
logia. a impor-se aos respectivos fornecedo
res nível e extensão de obrigações natural
mente distinto. O espírito de proporciona
lidade das medidas é essencial para o sucesso
da aplicação do Código e correspondente
adesão social. E é evidentemente crucial. por
essa razão. que conste consignado no Código.
para orientar seus intérpretes neste sentido.

Sala das Sessües. de junho de 1990.

EMENDA N'i'

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Acrescenta-se ao Inciso V do art. 6','. () se
guinte:

"Inciso V - ... excessivamente onero
sas. se comprovadamente houver culpa
do fornecedor de bens ou serviços,"

Justificação

Fere os princípios contratuais e institui le
galmente a teoria de imprevisão. sendo preju
dicial. pe la liberdade que outorga em se mo
dificar cláusulas livremente pactuadas.

Sala das Sessii<:s. 19 de junho de 1()LIO.

EMENDA N"9

O inciso VIII do art. 6" do Substitutivo
ao PL n" 3.6R31i'9 (que dispõe sobre a prote
ção do consumidor) teni a seguinte redação:

"Art. 6" .
VIII - A facilitaçáo da defesa de seus

direitos. inclusive a inversão do ônus da
prova. a seu favor. no processo civil.
quando for verussímel a alegação ou
quando for ele hipossuficiente. segundo
as regras ordinárias de experiência."

Justificação

Pela redação final. a inversão do ônus da
prova fica a critério do juiz. quando for veros
símel a alegação ou quando for ele hipossufi
ciente. segundo as regras ordinárias de expe
riência.

A proteçáo do hipossuficiente objetiva via
bilizar o princípio universalmente consagrado
da igualdade de todos perante a lei. operacio
nalizando faticamente a igualdade e superan
do um enquadramento exclusivamente for
maI.

Somos. pois. pela manutenção da redaçáo
original.

Sala das Sessões. 22 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomem - PT 
Lúcio Alcântara - PDT - Augusto Carvalho
- PCB - Maria de Lourdes Abadia - PSDB

EMENDA N' 10

Substitua-se. no inciso VIII do art. 6". a
conjunçáo "ou" pelà conjunção "e". ficando
o dispositivo em tela com a seguinte redaçáo:

"VIII - a facilitação da defesa de seus
direitos. inclusive com a inversão do
õnus da prova. a seu favor. quando. a
critério do juiz. for verossímil a alegação
e quando for ele hipossuficiente. segun
do as regras ordinárias da experiência."

Justificação

A inversão do ônus da prova. por consti
tuir-se em mecanismo processual de efeitos
seriíssimos. jogando o réu a uma pthição de

profunda desvantagerr no processo. deve ser
viabilizada apenas aos ~ipossuficientes. como
forma de equihbrio da!; partes da relação pro
cessual. Estender tal benefício a todo e qual
quer consumidor. independentemente de sua
condição. implica expc'sição do fabricante ou
do fornecedor (muitas vezes menos aqui
nhoado do que o próprio consumidor. como
é o caso. por exemplo, do panificador) a um
patamar de inferioridade incompatível com
a mens legis.

Sala das Sesstles. de junho de 1990.
- Deputado Luiz Roberto Ponte.

EMENDA N" 11

Que dispõe sobre a Proteção ao Consu
midor e dá outra!: providências.

Suprima-se a parte final do enunciado do
inciso VIII. do art. 6". a partir da expressão
"inclusive com a invl~rsão, a seu favor, do
ônus da prova..." (inclusive)

Justificação

É inquestiqnável q'le a inversão do ônus
da prova nos termos postos no dispositivo
emendado. reveste-se de forte apelo popular.
Afinal. pinta-se a paisagem do "fraco contra
o forte". ou. na lingmlgem sedimentada pela
cultura "western", é J "mocinho" contra o
"bandido". Todavia. c:mbora a pureza da in
tenção. a medida tem o condão de provocar
efeitos indelevelmentt nocivos às relações ju
rídicas e processuais. Desbota-se quase que
integralmente a gara~tia constitucional do
contraditório. Arredam-se, por vias oblíquas.
a eficácia dos princípios consagrados pelos
incisos LV e LVll, do art. 5". da Constituição
Federal. Ignora-se. em seu mais elementar
alcance. o preceito dt "igualdade". sobre o
qual assentou-se toda a construção consti
tuinte de l'iki' em termos de "direitos e garan
tias individuais".

Assim. náo nos parece de bom alvitre arni
nhar-se o texto Constitucional em nome de
uma conveniência política momentânea.
Com isso. fragilizam-se as instituições e
abrem-se precedentes cuja repercussão pode
emergir com efeitos v~rdadeiramente devas
tadores.

Sala das Sessões. de junho de 1990. -
Deputado Gérson Pel'es Liderança do PDS
- Deputado José Alv'~s. Liderança do PFL.

EMENDA N" 12

Suprima-se o inciso VIII do art. 6" do Subs
titutivo ao PL 3.6R3/R~ (que dispõe sobre a
proteçáo do consumid'lr). a seguinte expres
stIo:

"A critéric, do Juiz".

Justificação

A expressão ora suprimida não constav::
da redação original d 1 Comissão Mista do
Congresso Nacional destinada a elaborar o
Código de Defesa do Consumidor.

O dispositivo que SC' quer suprimir limita
a inversão do ônus d 1 prova. restringindo
sensivelmente a viabilização do princípio da
igualdade de todos perante a lei, pois intro-
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duz um elemento de subjetividade para a sua
concretização, qual seja o critério do Juiz.

Sala das Sessües, 22 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomem - PT 
Lúcio Alcântara - PDT - Augusto Carvalho
- PCB Maria de Lourdes Abadia 
PSDB.

EMENDA N"13

Acrescente-se panígrafo único ao art. 6",
com a seguinte redação:

"Parágrafo único. A inversão do
ônus da prova, prevista no inciso VIII
deste artigo, somente poderá operar-se
em ações propostas pelo próprio consu
midor, como pessoa física."

Justificação

O benefício da inversão do ônus da prova
tem por objetivo gerar equihbrio na relação
processual.

Não há que falar-se, portanto, em utiliza
ção de tal benefício quando o consumidor
buscar abrigo em entidades (associações,
etc... ) para litigar em juízo. A intervenção
de tais entidades já tem o condão, "per se",
de estabelecer igualdade de condições na re
lação.

Sala das Sessões, de junho de 1990. -
Deputado Luiz Roberto Ponte.

EMENDA N"14

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n" 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, do art. 12, a palavra "o cons
trutor", depois de "0 fabricante, o produ
tor, .. :'

Justificação

Os bens móveis constituem o objeto das
relações de consumo.

Definir consumidor de forma genérica, co
mo o destinatário final da aquisição ou da
utilização de qualquer produto ou serviço
(art. 2" do Projeto). é ampliar erroneam.ente
o alcance da categoria jurídica. Deve-se lem
brar o escólio de Pontes de Miranda, in "Tra
tado de Direito Privado", n" 40, § 4.462, item
I. onde o festejado jurista diz que a "previsão
(das leis), de termos empregados assenta
grande parte do aperfeiçoamento da doutri
na".

E conclui, verbis:
"Sem ela (a previsão de termos jurídicos)

os juízes faltam à missão de realização do
direito objetivo e de pacificação entre os ho
mens: por falta de conhecimentos exatos, er
ram, errando, conceitos e proposições que
avolumam a confusão dos não-sabedores e
dificultam toda a obra de corrigenda do direi
to." (Obra. cit., § 4.462)

A pesquisa da legislação alienígena com
prova que toda a proteção ao consumidor
está voltada para o disciplinamento da aliena
ção de produtos e mercadorias. além de repri
mir práticas comerciais abusivas. Na Suécia,
a Lei de 1973 define o consumidor como "a

pessoa privada que compra a um comerciante
uma mercadoria, principalmente destinada
aoseu uso privado, e que é vendida no quadro
da atividade profissional do comerciante".

A lei suíça de proteção ao consumidor con
tém regras muito estritas nas vendas a presta
ções, mas, sempre dirigidas a mercadorias
ou coisa móvel.

Nos Estados Unidos. existem, dentre ou
tras, leis que dispõe sobre as embalagens e
rótulos das mercadorias vendidas ao consu
midor e a segurança dos produtos destinados
ao consumo popular.

Assim. os exemplos retirados do direito
comparado revelam que apenas as mercado
rias e os bens móveis são suscetíveis de con
sumo.

Pontes de Miranda é peremptório:
A consumibilidade só se refere a móveis.
...É preciso que a conseqüência do uso seja

imediata (que a coisa móvel seja, por sua
natureza, destinada à consunção), art. 51,
verbis "destruição imediata". Se falta esse
elemento, não são destinadas a consumo,
posto que destruam com o uso; são gastáveis,
não são consumíveis". (T. de D. Direito Pri
vado, vol. II, § 121, 1, pág. 26).

Não pode o legislador, para satisfazer seus
propôsitos de política jurídica, confundir con
ceitos e ampliar o alcance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos, desde
épocas imcmoriais.

O "produto", referido no art. 2", objeto
de aquisiçáo e utilização, é aquele definido
como consumível pelo Código Civil, art. 51:

"São consumíveis os bens móveis, cujo uso
importa destruição imediata da própria subs
tãncia, sendo também considerados tais os
destinados à alienação."

Bens de consumo são, portanto, os que
estão preparados para ser consumidos, per
mitindo, assim, a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser duráveis,
quando permitem uma longa utilização, e não
dur<íveis, quando se destróem pelo primeiro
ato de consumo. Vê-se, logo, que os bens
imóveis não podem ter a natureza de bens
de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal,
nO § 5" do art. 150, dispõe que "a lei deter
minará medidas para que os consumido.es
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços". (gri
famos)

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional, verifica-se, cóntudo, que se pre
tende incluir no conceito de fornecedor a pes
soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art. 3"). Nessa linha, en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (art. 12 e
seu § 3", art. 13, I). No art. 53. trata dos
contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis.

Parece-nos exorbitância contemplar num
Código de Defesa ao Consumidor relações
negociais que não dizem respeito a bens de
consumo e, sim, a bens destinados a investi
mento ou poupança, que outro não é o obje-

tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata, por empreitada ou administração,
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a cada passo do texto
do Código, que fala, a todo momento, em
"mercado de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em nocividade e periculosidade
de produtos, em vícios de qualidade e de
quantidade, em indicações de recipiente, em
balagens, rotulagem ou mensagem publici
tária, em produtos com prazo de validade
vencido, deteriorados, alterados, adultera
dos, avariados, falsificados, corrompidos e
fraudados, em garantia de oferta de compo
nentes e peças.

Os negócios imobiliários já se acham regu
lados no Código Civil e em inúmeras outras
leis. Se forem insuficientes. bastará modifi
cá-las ou completá-las. O que não se pode
é estabelecer para os negócios imobiliários
regras típicas de produção, comercialização
e publicidade de mercadorias e serviços.

Diante disso, não se pode fugir à conclusão
de que a construção civil e o construtor são
estranhos ao tema do Código de Defesa do
Consumidor, não havendo lógica em que as
relações entre vendedor e comprador de imó
vel, as incorporações imobiliárias, e as em
preitadas sejam nele tratadas, quando já exis
tem inúmeros dispositivos do Código 'Civil
(arts. 1.122 a 1.164, 1.237 a 1.247) e várias
leis (n'" 4.3~O/64, 4.591/64, 4.~64/65,

5.455/61') sobre o assunto, inclusive com dis
positivos penais.

Justifica-se, portanto, a presente emenda,
no objetivo de resguardar o princípio consti
tucional da isonomia, que ficaria violada caso
sé venha a tratar igualmente os desiguais.

Deputado Francisco Carneiro - Deputa
do Maurílio Ferreira Lima, Vice-Líder do
PMDB.

EMENDA N"5

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n" 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, do art. 12, a palavra "o cons
trutor", depois de "O fabricante, o produtor,

Justificação

Os bens móveis constituem o ob.ieto das
relações de consumo.

Definir consumidor de forma genérica, co
mo o destinatário final da aquisição ou da
utilização de qualquer produto ou serviço
(Art. 2" do Projeto), é ampliar erroneamente
o alcance da categoria jurídica. Deve-se lem
brar o escólio de Pontes de Miranda, in "Tra
tado de Direito Privado", n" 40, § 4.462, item
I, onde o festejado jurista diz que a "previsão
(das leis) de termos empregados assenta gran
de parte do aperfeiçoamento da doutrina".

E conélui, verbis:
"Sem ela (a previsão de termos jurídicos)

os juízes faltam à missão de realização do
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direito objetivo e de pacificação entre os ho
mens: por falta de conhecimentos exatos, er
ram, errando, inserem nos repositórios de
arestos, que hão de ser consultados, conceitos
e proposições que avolumam a confusão dos
não-sabedores e dificultam toda a obra de
corrigenda do direito". (Obr. cit., § 4.462.)

A pesquisa da legislação alienígena com
prova que toda a proteção ao consumidor
está voltada para o disciplinamento da aliena
ção de produtos e mercadorias, além de repri
mir práticas comerciais abusivas. Na Suécia,
a Lei de 1973 define o consumidor como "ã
pessoa privada que compra a um comerciante
uma mercadoria, principalmente destinada
ao seu uso privado, e que é vendida no quadro
da atividade. profissional do comerciante".

A lei suíça de proteção ao consumidor con
tém regras muito estritas nas vendas a presta
ções, mas, sempre dirigidas a mercadorias
ou coisa móvel.

Nos Estados Unidos, existem, dentre ou
tras, leis que dispõem sobre as embalagens
e rótulos das mercadorias vendidas ao consu
midor e a segurànça dos produtos destinados
ao consumo popular.

Assim, os exemplos retirados do direito
comparado revelam que apenas as mercado
rias e os bens móveis são suscetíveis de con
sumo.

Pontes de Miranda é peremptório:
"A Consumibilidade só se refere a móveis.
... É preciso que a conseqüência do uso

seja imediata (que a coisa móvel seja, por
sua natureza, destinada à consunção), art.
51, verbis "destruição imediata". Se falta esse
elemento, não são destinadas a consurno,
posto que destruam com o uso; são gastáveis,
não são consumíveis". (T. de D. Direito Pri
vado, vaI. lI, § 121, I, pág. 26.)

Não pode0 legislador, para satisfazer seus
propósitos de política jurídica, confundir con
ceitos e ampliar o alcance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos, desde
épocas imemoriais.

O "produto". referido no art. 2', objeto
de aquisição e utilização, é aquele definido
como consumível pelo Código Civil, art. 51:

"São consumíveis os bens móveis, cujo uso
importa destruição imediata da própria subs
tância, sendo também considerados tais os
destinados à alienação."

Bens de consumo são, portanto, os que
estão preparados para ser consumidos, per
mitindo, assim, a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser duráveis,
quando permitem uma longa utilização, e não
duráveis, quando se destróem pelo primeiro
ato de consumo. Vê-se, logo, que os bens
imóveis não podem ter a natureza de bens
de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal,
no § 5'" do art. 150, dispõe que "a lei deter
minará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços". (gri
famos)

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional, verifica-se, contudo, que se pre
tende incluir no conceito de fornecedora pes-

soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art. 3"). Nessa linha, en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (art. 12 e
seu § 3'", art. 13, 1.) No art. 53, trata dos
contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis.

Parece-nos exorbitância contemplar num
Código de Defesa ao Consumidor relações
negociais que nâo dizem respeito a bens de
consumo e, sim, a bens destinados a investi
mento ou poupança, que outro não é o obje
tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata, por empreitada ou administração,
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a cada passo do texto
do Código, que fala, a todo momento, em
"mercado de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em nocividade e periculosidade
de produtos, em vícios de qualidade e de
quantidade, em indicações de recipiente, em
balagens, rotulagem ou mensagem publici
tária, em produtos com prazo de validade
vencido, deteriorados, alterados, adultera
dos, avariados, falsificados, corrompido~ e
fraudados, em garantia de oferta de compo
nentes e peças.

Os negócios imobiliários já se acham regu
lados no Código Civil e em inúmeras outras
leis. Se forem insuficientes, bastará modifi
cá-Ias ou completá-las. O que não se pode
é estabelecer para os negócios imobiliários
regras típicas de produção, comercialização
e publicidade de mercadorias e serviços.

Diante disso, não se pode fugir à conclusão
de que a construção civil e o construtor são
estranhos ao tema do Código de Defesa do
Consumidor, não havendo lógica em que as
relações entre vendedor e comprador de imó
vel, as incorporações imobiliárias, e as em
preitadas sejam nele tratadas, quando já exis
tem inúmeros dispositivos do Código Civil
(arts. 1.122 a 1.164, 1.237 a 1.247) e várias
leis (n'" 4.3RO/64, 4.591/64, 4.864/65,
5,455/6R) sobre o assunto, inclusive com dis
positivos penais.

Justifica-se, portanto, a presente emenda,
no objetivo de resguardar o princípio consti
tucional da isonomia, que ficaria violada caso
se venha a tratar igualmente os desiguais.
- Deputado Luis Roberto Ponte.

'.EMENDA N'-16

Suprima-se do caput do art. 12 a expressão
"independentemente da existência de culpa".

Justificação

No momento em que subtrai-se da obriga
ção de indenizar o pressuposto da configu
ração do elemento subjetivo, consagra-se,
sem disfarces e com forte apelo emocional,
o famigerado instituto da "responsabilidade
objetiva".

A verdade é que, ultimamente, alguns
arautos da idéia tentam difundir no meio jurí
dico nacional o pensamento de que tal insti
tuto decorre dos reclamos de modernidade,
posto que adotado por outros ordenamentos
jurídicos ocidentais. A assertiva reveste-se de

mais malícia do que verdade. A responsa
bilidade objetiva, em algumas de suas mani
festações, é realmente consagrada em outros
países, mas com fortes mecanismos de restri
ção. E este não é o caso de Substitutivo ora
emendado. Pretende-Sê' simplesmente abolir
toda a extraordinária onstrução doutrinária
sobre a teoria da culpa. Almeja-se regredir
décadas na evolução j~ rídica para ressucitar
em sua plenitude um instituto repudiado já
nos primeiros anos deste século, conforme
bem demonstra o nosso Código Civil vigente.

Pondere-se que se nos afigura de todo justo
que se fortaleça a posição do consumidor no
processo, conferindo-Ire toda sorte de instru
mentos e remédios processuais necessários
ao exercício do direito subjetivo alegado, in
clusive através do amp,lro e da cobertura do
Estado. O que se mOl;tra temerário é que,
em nome de tal interesse, se atropelem princí
pios jurídicos consagrados por nosso estágio
de civilização.

Sala das Sessües, de junho de 1990.

EMENDA N" 17

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89. do Senado Federal.

Dos Direitos du Consumidor

Suprima-se. do § 3". do art. 12. a palavra
"O construtor", depoil; de "o fabricante ... "

Justifi tação

Os bens móveis cor stituem o objeto das
relações de consumo.

Definir consumidor de forma genérica, co
mo o destinatário fim I da aquisição ou da
utilização de qualquer produto ou serviço
(Arr. 2" do Projeto), é ampliar erroneamente
o alcance da categoria .iurídica. Deve-se lem
brar o escólio de Ponte; de Miranda, in "Tra
tado de Direito Privado", n'- 40, § 4.462, item
I, onde o festejado juril;ta diz que a "previsão
(das leis) de termos empregados assenta gran
de parte do aperfeiçoamento da doutrina".

E conclui, verbis:
"Sem ela (a previsão de termos jurídicos)

os juízes falta à missão de realização do direi
to objetivo e de pacificação entre os homens:
por falta de conhecirrentos exatos, erram,
errando, inserem nos f1~positórios de arestos,
que hão de ser consult Idos, conceitos e pro
posições que avolumam a confusão dos não
sabedores e dificultam toda a obra de corri
genda do direito". (Obr. cit., § 4.462.)

A pesquisa da legi~lação alienígena coIri
prova que toda a proteção ao consumidor
está voltada para o disciplinamento da aliena
ção de produtos e merc.Idorias, além de repri
mir práticas comerciai!; abusivas. Na Suécia,
a Lei de 1973 define o consumidor com "a
pessoa privada que compra a um comerciante
uma mercadoria, principalmente destinada
ao seu uso privado, e qL e é vendida no quadro
da atividade profissionll do comerciante".

A lei suíça de proteç;io ao consumidor con
tém regras muito estritas nas vendas a presta
ções, mas, sempre dirigidas a mercadorias
ou coisa móvel.
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Nos Estados Unidos, existem, dentre ou
tras~ leis que dispõem sobre às embalagens
e rótulos das mercadorias vendidas ao consu
midor e a segurança dos produtos destinados
ao consumo popular.

Assim, os exemplos retirados do direito
comparado revelam que apenas as mercado
rias e os bens móveis são suscetíveis de con
sumo.

Pontes de Miranda é peremptório:
"A Consumibilidade só se refere a móveis.
... É preciso que a conseqüência do uso

seja imediata (que a coisa móvel seja por
sua natureza, destinada à consunção), art.
51, verbis "destruição imediata". Se falta esse
elemento, não são destinadas a consumo,
posto que destruam com o uso; são gastáveis,
não são consumíveis".(T. de D. Direito Pri
vado, vol. ll, § 121, 1, pág. 26.)

Não pode o legislador, para satisfazer seus
o propósitos de política jurídica, confundir con
ceitos e ampliar o alcance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos, desde
épocas imemoriais.

O "produto", referido no art. 2", objeto
de aquisição e utilização, é aquele definido
çomo consumível pelo Código Civil, art. 51:
: "São consumíveis os bens móveis, cujo uso
importa destruição imediata da própria subs
tância, sendo também considerados tais os
destinados à alienação".

Bens de consumo são, portanto, os que
estão preparados para ser consumidos, per
mitindo, assim, a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser duráveis,
quando permitem uma longa utilização, e não.
duráveis, quando se destroem pelo primeiro
ato de consumo. Vê-se, logo, que os bens
imáveis não podem ter a natureza de bens
de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal,
no § 5' do art. 150, dispõe que "a lei deter-

o minará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços" (grifa
mos.)

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional, verifica-se, contudo, que se pre
tende incluir no conceito de fornecedor a pes
soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art. 3"). Nessa linha, en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (arts. 12 e
seu § 3", art. 13, I). No art. 53, trata dos
contratos de compra e venda de móveis ou
imáveis.

Parece-nos exorbitância contemplar num
Código de Defesa ao Consumidor relações
negociais que não dizem respeito a bens de
consumo e, sim, a bens destinados a investi
mento ou poupança, que outro não éo obje
tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata, por empreitada ou administração,
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a càda passo do texto
do Código, que fala, a todo momento, em
"mercado de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em nocividade e periculosidade
de produtos, em vícios de qualidade e de

quantidade, em indicações de recipiente, em
balagens, rotulagem ou mensagem publici
tária, em produtos com prazo de validade
vencido, deteriorados, alterados, adultera
dos, avariados, falsificados, corrompidos e
fraudados, em garantia de oferta de compo
nentes e peças.

Os negócios imobiliários já se acham regu
lados no Código Civil e em inúmeras outras
leis. Se forem insuficientes, bastará modifi
cá-Ias ou completá-Ias. O que não se pode
é estabelecer para os negócios imobiliários
regras típicas de produção, comercialização
e publicidade de mercadorias e serviços:

Diante disso, não se pode fugir à conclusão
de que a construção civil e o construtor são
estranhos ao tema do Código de Defesa do
Consumidor, não havendo lógica em que as
relações entre vendedor e comprador de imó
vel, as incorporações imobiliárias, e as em
preitadas sejam nele tratadas, quando já exis
tem inúmeros dispositivos do Código Civil
(arts. 1.122 a 1.164, 1.237 a 1.247) e várias
leis (n'-" 4.3HO/64, 4.591/64, 4.864/65,
5.455/68) sobre o assunto, inclusive com dis
positivos penais.

Justifica-se, portanto, a presente emenda,
no objetivo de resguardar o princípio consti
tucional da isonomia, que ficaria violada caso
se venha a tratar igualmente os desiguais.
- Deputado Francisco Carneiro - Depu
tado Maurílio Ferreira Lima, Vice Líder do
PMDB.

EMENDA N" 18

Ao substituto do Relator designado pela
Mesa para relatar o Projeto de Lei n'
3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, do § 3", do art. 12, a palavra
"O construtor", depois de "O fabricante, ... "

Justificação

Os bens móveis constituem o objeto das
relações de consumo.

Definir consumidor de forma genérica, co
mo o destinatário final da aquisição ou da
utilização de qualquer produto ou serviço
(Art. 2' do Projeto), é ampliar erroneamente
o alcance da categoria jurídica. Deve-se lem
brar i:J escólio de Pontes de Miranda, in "Tra
tado de Direito Privado", n" 40, § 4.462, item
I, onde o festejado jurista diz que a "previsão
(das leis) de termos empregados assenta gran
de parte do aperfeiçoamento da doutrina".

E conclui, verbis:
"Sem ela (a previsão de termos jurídicos)

os juízes falta à missão de realização do direi
to objetivo e de pacificação entre os homens:
por falta de conhecimentos exatos, erram,
errando, inserem nos repositórios de arestos,
que hão de ser consultados, conceitos e pro
posições que avolumam a confusão dos não
sabedores e dificultam toda a obra de corri
genda do direito". (Obr. cit., § 4.462.)

A pesquisa da legislação alienígena com
prova que toda a proteção ao consumidor

está voltada para o disciplinamento da aliena
ção de produtos e mercadorias, além de repri
mir práticas comerciais abusivas. Na Suécia,
a Lei de 1973 define o consumidor como "a
pessoa privada que compra a um comerciante
uma mercadoria, principalmente destinada
ao seu uso privado, e que é vendida no quadro
da atividade profissional do comerciante".

A lei suíça de proteção ao consumidor con
tém regras muito estritas nas vendas a presta
ções, mas, sempre dirigidas a mercadorias
ou coisa móvel.

Nos Estados Unidos, existem, dentre ou
tras, leis que dispõem sobre as embalagens
e rótulos das mercadorias vendidas ao consu
midor e a segurança dos produtos destinados
ao consumo popular.

Assim, os exemplos retirados do direito
comparado revelam que apenas as mercado
rias e os bens móveis são suscetíveis de con
sumo.

Pontes de Miranda é peremptório:
"A Consumibilidade só se refere a mó

veis."
... É preciso que a conseqüência do uso

seja imediata (que a coisa móvel seja, por
sua natureza, destinada à consunção), art.
51, verbis "destruição imediata". Se falta esse
elemento, não são destinadas a consumo,
posto que destuam com o uso; são gastáveis,
não são consumíveis". (T. de D. Direito Pri
vado, vol. lI, § 121, I, pág. 26.)

Não pode o legislador, para satisfazer seus
propósitos de política jurídica, confundir con
ceitos e ampliar o alcance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos, desde
épocas imemoriais.

O "produto", referido fIo art. 2", objeto
de aquisição e utilização, é aquele definido
como consumível pelo Código Civil, art. 51:

"São consumíveis os bens móveis, cujo uso
importa destruição imediata da própria subs
tância, sendo também considerados tais os
destinados à alienação."

Bens de consumo são, portanto, os que
estão preparados para ser consumidos, per
mitindo, assim, a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser duráveis,
quando permitem uma longa utilização, e não
duráveis, quando se destroem pelo primeiro
ato de consumo. Vê-se, logo, que os bens
imóveis não podem ter a natureza de bens
de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal,
no § 5" do art. 150, dispõe que "a lei deter
minará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços" (grifa
mos.)

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional, verifica-se, contudo, que se pre
tende incluir no conceito de fornecedor a pes
soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art. 3'). Nessa linha, en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (arts. 12 e
seu § 3", art. 13, L) No art. 53, trata dos
contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis.
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Parece-nos exorbitância contemplar num
Código de Defesa ao Consumidor relações
negociais que não dizem respeito a bens de
consumo e, sim, a bens destinados a investi
mento ou poupança, que outro não é o obje
tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata, por empreitada ou administração,
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a cada passo do texto
do Código, que fala, a todo momento, em
"mercado de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em nocividade e periculosidade
de produtos, em vícios de qualidade e de
quantidade, em indicações de recipiente, em
balagens, rotulagem ou mensagem publici
tária, em produtos com prazo de validade
vencido, deteriorados, alterados, adultera
dos, avariados, falsificados, corrompidos e
fraudados, em garantia de oferta de compo
nentes e peças.

Os negócios imobiliários já se acham regu
lados no Código Civil e em inúmeras outras,
leis. Se f::Jrem insuficientes, bastará modifi
cá-las ou completá-las. O que não se pode
é estabelecer para os negócios imobiliários
regras típicas de produção, comercialização
e publicidade de mercadorias e serviços.

Diante disso, não se pode fugir à conclusão
de que a construção civil e o construtor são
estranhos ao tema do Código de Defesa do
Consumidor, não havendo lógica em que as
relações entre vendedor e comprador de imó
vel, as incorporações imobiliárias, e as em
preitadas sejam nele tratadas, quando já exis
tem inúmeros dispositivos do Código Civil
(arts. 1.122 a 1.164, 1237 a 1247) e várias
leis (n'" 4.380/64, 4.591/64, 4.864/65,
5.455/68) sobre o assunto, inclusive com dis
positivos pepais.

Justifica-l'/e, portanto, a presente emenda,
no objetivoIde resguardar o princípio consti
tucional da isonomia, que ficaria violada caso
se venha a tratar igualmente os desiguais.
- Deputado Luís Roberto Ponte.

EMENDA N° 19

Ao substitutivo o Relator designado pe
la Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, do inciso I, do art. 13, a pala
vra "o construtor", depois de" ... o fabricante

Justificação

Os bens móveis constituem o objeto das
relações de consumo.

Definir consumidor de forma genérica, co
mo o destinatário final da aquisição ou da
utilização de qualquer produto ou serviço
(art. 2" do Projeto), é ampliar erroneamente
o alcance da categoria jurídica. Deve-se lem
brar o escólio de Pontes de Miranda, in "Tra
tado de Direito Privado", n' 40, § 4.462, item
l, onde o festejado jurista diz que a "previsão
(das leis) de termos empregados assenta gran
de parte do aperfeiçoamento da doutrina".

E conclui, Verbis:
"Sem ela (a previsão de termos jurídicos)

os juízes falta à missão de realização do direi
to objetivo e de pacificação entre os homens:
por falta de conhecimentos exatos, erram,
errando, inserem nos repositórios de arestos,
que hão de ser consultados, conceitos e pro
posições que avolumam a confusão dos não
sabedores e dificultam toda a obra de corri
genda do direiro." (Obr. cit., § 4.462).

A pesquisa da legislação alienígena com
prova que toda a proteção ao consumidor
está voltada para o disciplinamento da aliena
ção de produtos e mercadorias, além de repri
mir práticas comerciais abusivas. Na Suécia,
a Lei de 1973 define o consumidor como "a
pessoa privada que compra a um comerciante
uma mercadoria; principalmente destinada
ao seu uso privado, e que é vendida no quadro
da atividade profissional do comerciante".

A lei suí~a de proteção ao consumidor con
tém regras inuito estritas nas vendas.a presta
ções, mas,isempre dirigidas a mercadorias
ou coisa m~vel.

Nos Esta'dos Unidos, existem, dentre ou
tras, leis que dispõe, sobre as embalagens
e rótulos das mercadorias vendidas ao consu
midor e a segurança dos produtos destinados
ao consumo popular.

Assim, os exemplos retirados do direito
comparado revelam que apenas as mercado
rias e os bens móveis são suscetíveis de con·
sumo.

Pontes de Miranda é peremptório:
"A Consumibilidade só se refere a móveis.
...É preciso que a conseqüência do uso seja

imediata (que a coisa móvel seja, por sua
natureza, destinada à consunção), art. 51,
verbis "destruição imediata". Se falta esse
elemento, não são destinadas a consumo,
posto que destruam com o uso; são gastáveis,
não são consumíveis". (T. de D. Direito Pri
vado, vol. lI, § 121, 1, pág. 26).

Não pode o legislador, para satisfazer seus
propósitos de política jurídica, confundir con
ceitos e ampliar o alcance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos, desde
épocas imemoriais.

O "produto", referido no art. 2', objeto
de aquisição e utilização, é aquele definido
como consumível pelo Código Civil, art. 51:

"São consumíveis os bens móveis, cujo uso
importa destruição imediata da própria subs
tância, sendo também consideradas tais os
destinados à alienação."

Bens de consumo são, portanto, os que
estão preparados para ser. consumidos, .per·
mitindo, assim, a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser duráveis,
quando permitem uma longa utilização, e não
duráveis". Quando se destroem pelo primei
ro ato de consumo. Vê-se, logo, que os bens
imóveis não podem ter a natureza de bens
de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal,
no § 5' do art. 150, dispõe que "a lei deter
minará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços (grifa
mos).

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional, verifica-se, contudo, que se pre·
tende incluir no concc:ito de fornecedor a peso
soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art. 3'). Nessa linha, en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (arts; 12 e
seu § 3', art. 13, 1). No art. 53, trata dos
contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis.

Parece-nos exorbil:ância contemplar num
Código de Defesa ao Consumidor relações
negociais que não di zem respeito a bens de
consumo e, sim, a bms destinados a investi
mento ou poupança, que outro não é o obje
tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata, por empreitada ou administração,
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a cada passo do texto
do Código, que fala, a todo momento, em
"mercado de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em noci1lidade e periculosidade
de produtos, em vícios de qualidade e de
quantidade, em indicações de recipiente, em
balagens, rotulagem ou mensagem publici
tária, em produtos c:om prazo de validade
vencido, deterioradc's, alterados, adultera
dos, avariados, falsificados, corrompidos e
fraudados, em garantia de oferta de compo
nentes e peças.

Os negócios imobiliários já se acham regu
lados no Código Civil e em inúmeras outras
leis. Se forem' insufil:ientes, bastará modifi·
cá-Ias ou completá-las. O que não se pode
é estabelecer para os negócios imobiliários
regras típicas de produção, comercialização
e publicidade de mercadorias e serviços.

Diante disso, não s'~ pode fugir à conclusão
de que a construção civil e o construtor são
estranhos ao tema do Código de Defesa do
Consumidor, não ha'lendo lógica em que as
relações entre vendedor e comprador de imó
vel, as incorporaçõe!' imobiliárias, e as em
preitadas sejam nele tratadas, quando já exis·
tem inúmeros dispO!.itivos do Código Civil
(arts. 1.122 a 1.164, 1.237 a 1.247) e várias
leis (n,5 4.380/64, 4.591/64, 4.864/65,
5.455/68) sobre o assunto, inclusive com dis·
positivos penais.

Justifica·se, portanto;ã presente emenda,
no objetivo de resguardar o princípio consti·
tucional da isonomia, que ficaria violada caso
se venha a tratar iglJalmente os desiguais.
- Deputado Frandico Carneiro - Depu
tado Maurflio FerreiJ'a Lima, Vice-Líder do
PMDB.

EMENDA N' 20

Ao substituto dD Relator designado pe·
la Mesa para relatar o Projeto de Lei
n" 3.683/89, do Slmado Federal.

Dos DireItos cio Consumidor

Suprima-se do inciso I, do art. 13, a palavra
"o c??strutor", depois dê " ... O fabrican·
te, ...
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Justificação

Os bens móveis constituem o objeto das
relações de consumo.

Definir consumidor de forma genérica, co
mo o destinatário final da aquisição ou da
utilização de qualquer produto ou serviço
(art. 2" do Projeto). é ampliar erroneamente
o alcance da categoria jurídica. Deve-se lem
brar o escólio de Pontes de Miranda, in "Tra
tado de Direito Privado", n" 40, § 4.462, item
I, onde o festejado jurista diz que a "previsão
(das leis) de termos empregados assenta gran
de parte do aperfeiçoamento da doutrina".

E conclui, verbis:

"Sem ela (a previsão de termos jurídicos)
os juízes falta à missão de realização do direi
to objetivo e de pacificação entre os homens:
por falta de conhecimentos exatos, erram,
errando, inserem nos repositórios de arestos,
que hão de ser consultados, conceitos e pro
posições que avolumam a confusão dos não
sabedores e dificultam toda a obra de corri
genda do direito." (Ob. cit.. § 4.462).

A pesquisa da legislação alienígena com
prova que toda a proteção ao consumidor
está voltada para o disciplinamento da aliena
ção de produtos e mercadorias, além de repri
mir práticas comerciais abusivas.. Na Suécia,
a Lei de 1973 define o consumidor como "a
pessoa privada que compra a um comerciante
umamerçadoria, principalmente destinada
ao seu uso·Priv.ado, e que é vendida no qua
dro da atividade profissional do comercian
te".

A lei suiça de proteção ao consumidor con
tém regras muito estritas nas vendas <:l.presta
ções, mas, sempre dirigidas a mercadorias
ou coisa móvel.

Nos Estados Unidos, existem, dentre ou
tras, leis que dispõem sobre as embalagens
e rótulos das mercadorias vendidas ao consu
midor e a segurança dos produtos destinados
ao consumo popular. .

Assim, os exemplos retirados do direito
comparado revelam que apenas as mercado
rias e os bens móveis são suscetíveis de con
sumo.

Pontes de Miranda é peremptório:
"A Consumibilidade só se refere a móveis.
...É preciso que a conseqüência do uso seja

imediata (que a coisa móvel seja, por sua
natureza, destinada à consunção), art. 51,
verbis "destruição imediata". Se falta esse
elemento, não são destinadas a consumo,

. posto que destruam com o uso; são gastáveis,
não são consumíveis". (T. de D. Direito Pri
vado, vol. lI, § 121, 1, pág. 26).

Não pode o legislador, para satisfazer seus
propósitos de política jurídica, confundir con
ceitos e ampliar o alcance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos, desde
épocas imemoriais.

O "produto", referido no art. 2", objeto
de aquisição e utilização, é aquele definido
como consumível pelo Código Civil, art. 51:

"São consumíveis os bens móveis, cujo uso
importa destruição imediata da própria subs
tânCia, sendo. também considerados tais os
destinados à alienação."

Bens de consumo são, portanto, os que
estão preparados para ser consumidos, per
mitindo, assim, a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser duráveis,
quando permitem uma longa utilização, e não
duráveis, quando se destróem pelo primeiro
ato de consumo. Vê-se, logo, que os bens
imóveis não podem ter a natureza de bens
de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal,
no § 5° do art. 150. dispõe que "a lei deter
minará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços (grifa
mos).

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional, verifica-se, contudo, que se pre
tende incluir no conceito de fornecedor a pes
soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art. 3'). Nessa linha, en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (art. 12 e
seu § 3", art. 13, I). No art. 53, trata dos
contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis.

Parece-nos exorbitância contemplar num
Código de Defesa ao Consumidor relações
negociais que não dizem respeito a bens de
consumo e, sim, a bens destinados a investi
mento ou poupança, que outro não é o obje
tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata, por empreitada ou administração,
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a cada passo do texto
do Código, que fala, a todo momento, em
"mercado de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em nocividade e periculosidade
-de produtos, em vícios de qualidade e de
quantidade, em indicações de recipiente, em
balagens, rotulagem ou mensagem publici
tária, em pr9dutos com prazo de validade
vencido, deteriorados, alterados, adultera
dos, avariados, falsificados, corrompidos e
fraudados, em garantia de oferta de compo
nentes e peças.

Os negócios imobiliários já se acham regu
lados no Código Civil e em inúmeras outras
leis. Se forem insuficientes, bastará modifi
cá-Ias ou completá-Ias. O que não se pode
é estabelecer para os negócios imobiliários
regras típicas de produção, comercialização
e publicidade de mercadorias e serviços.

Diante disso, não se pode fugir à conclusão
de que a construção civil e o construtor são
estranhos ao tema do Código de Defesa do
Consumidor, não havendo lógica em que as
relações entre vendedor e comprador de imó
vel, as incorporações imobiliárias, e as em
preitadas sejam nele tratadas, quando já exis
tem inúmeros dispositivos do Código Civil
(arts. 1.122 a 1.164, 1.237 a 1.247) e várias
leis (nOS 4.380/64, 4.591/64, 4.864/65,
5.455/68) sobre o assunto, inclusive com dis
positivos penais.

Justifica-se, portanto, a presente emenda,
no objetivo de resguardar o princípio consti
tucional da isonomia, que ficaria violada caso
se venha a tratar igualmente os desiguais.
- Deputado Luis Roberto Ponte.

EMENDA N" 21

Suprima-se do caput do art. 14 a expressão
independentemente da existência de culpa

Justificação

No momento em que subtrai-se da obriga
ção de indenizar o pressuposto da configu
ração do elemento subjetivo, consagra-se,
sem disfarces e com forte apelo emocional,
o famigerado instituto da "responsabilidade
objetiva".

A verdade é que, ultimamente, alguns
arautos da idéia tentam difundir no meio jurí
dico nacional o pensamento de que tal insti
tuto decorre dos reclamos de modernidade,
posto que adotado por outros ordenamentos
jurídicos ocidentais. A assertiva deveste-se
de mais malícia do que verdade.

A responsabilidade objetiva, em algumas
de suas manifestações, é realmente consa
grada em outros países, mas com fortes meca
nismos de restrição. E este não é o caso do
Substitutivo ora emendado. Pretende-se sim
plesmente abolir toda a extraordinária cons
trução doutrinária sobre a teoria da culpa.
Almeja-se regredir décadas na evolução jurí
dica para ressuscitar em sua plenitude um
instituto repudiado já nos primeiros anos des
te século conforme bem demonstra nosso Có
digo Civil vigente.

Pondere-se que nos afigura de todo justo
que se fortaleça a posição do consumidor no
processo, conferindo-lhe toda a sorte de ins
trumento e remédios processuais necessários
ao exercício do direito subjetivo alegado, in
clusive através do amparo e da cobertura do
Estado. O que se mostra temerário é que
·em nome de tal interesse, se atropelem princí
pios jurídicos consagrados por nosso estágio
de civilização.

Note-se que o projeto, ao tratar de serviços
prestados por profissionais liberais, subordi
na a caracterização da responsabilidade à ve
rificação da culpa (v. art. 14, § 4"). E não
se mostra razóavel fixar-se tratamento dife
renciado por uma simples qualificação do
agente.

Sala das Sessões, junho de 1990.

EMENDA N"· 22

O art. 16 do Substitutivo ao PL 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 16. Se comprovada a alta pe
riculosidade do produto ou do serviço
que provocou o dano, ou grave impru
dência, negligência ou imperícia do for
necedor, será devida multa civil de até
4.000.000 (quatro milhões) de vezes o
valor do Bônus do Tesouro Fiscal
(BTNF), ou índice equivalente que ve
nha a substituí-lo, na ação proposta por
qualquer dos legitimados à defesa do
consumidor em juízo, a critério do Juiz,
de acordo com a gravidade e proporção
do dano, bem como a situação econô
mica do responsável."
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Justificação

A emenda introduz o Bônus do Tesouro
Nacional Fiscal como critério para a fixação
da multa. Ao mesmo tempo, introduzimos
a possibilidade de adoção de índice equiva
lente, caso o BTNF venha a ser extinto, e
aumentamos o valor da multa.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. De
putados Gumercindo Milhomem - PT; Lúcio
Alcântara - PDT; Augusto Carvalho 
PCB; Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDA N" 23

O art. 16 do Substitutivo ao PL 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

~'Art. 16. Se comprovada a alta peri
culosidade do produto ou do serviço que
provocou o dano, ou grave imprudência,
negligência ou imperícia do fornccedor,
será devida multa civil de até 2.000.000
(dois milhões) de vezes o valor do Bônus
do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF), ou
índice equivalente que venha a substi
tuí-lo, na ação proposta por qualquer dos
legitimados à defesa do consumidor em
juízo, a critério do Juiz, de acordo com
a gravidade e proporção do dano, bem
como a situação econômica do respon
sável."

Justificação

A emenda introduz o Bônus do Tesouro
Nacional Fiscal como critério para a fixação
da multa. Ao mesmo tempo, introduzimos
a possibilidade de adoção de índice equiva
lente, caso o BTNF venha a ser extinto, e
aumentamos o valor da multa.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. De
putados Gumercindo Milhomem - PT; Lúcio
Alcântara - PDT; Augusto Carvalho 
PCB; Maria de Lourdes Abadia - PSDB.
aa4

EMENDA Nu 24

Dê-se ao caput do art. 18 a seguinte reda
ção, suprimindo-se, em conseqüência, seu §
lu:

"Art. 18. Os fornecedores de pro
dutos de consumo duráveis ou não durá
veis respondem solidariamente pelos ví
cios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes dimi
nuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indi
cações constantes do recipiente, da em
balagem, regulagem ou mensagem pu
blicitária, respeitadas as variações decor
rentes de sua natureza, podendo o con
sumidor exigir a substituição das partes
viciadas ou o abatimento proporcional
do preço."

Justificação

Não existe razão para que se faculte ao
consumidor, alternativamente, uma de três

formas para se lhe compor o dano por vício
do produto, não sanado em trinta dias. Dei
xa-se, ao consumidor o arbítrio de impor ao
fornecedor a forma, que se lhe afigurar mais
conveniente, para satisfazer a sua pretensão
indenizatória. Todavia, como se reputam, em
princípio, equiparados entre si esses modos
de reparação do dano, a determinação so
mente de um deles como capaz de atender
a pretensão indenizatória do consumidor lhe
faz perfeita justíça. Tanto mais quanto esse
modo de composição do dano, consistente
em dinheiro, monetariamente atualizado, é
o usual no comércio jurídico; e tanto mais
ainda, quanto a restituição da quantia em
dinheiro não exclui a garantia, ao consumi
dor, se for o caso, de perdas e danos.

Sala das Sessões. 19 de junho de 1990.

EMENDA Nu 25

O caput do art. 18 do Substitutivo ao PL
3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do con
sumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 18. Os fornecedores de pro
dutos de consumo duráveis ou não durá
veis respondem solidariamente pelos ví
cios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes dimi
nuem o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as.indi
cações constantes do recipiente, da em
balagem, rotulagem ou mensagem publi
citária, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas."

Justificação

A emenda visa resguardar a redação inicial
da Comissão Mista, onde as variações decor
rentes da natureza dos produtos não estava
prevista. Trata-se de critério vago e impreciso
sujeito à manipulação por parte do forne
cedor.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. De
putados Gumercindo Milhomem - PT; Lúcio
Alcântara - PDT;, Augusto Carvalho 
PCB; -Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDA N'" 26

Suprima-se do "caput" do art. 18 do Subs
titutivo ao PL 3.683/89 (que dispõe sobre a
proteção do consumidor), a seguinte expres
são:

"Respeitadas as variações decorrentes
de sua natureza".

Justificação

A expressão ora suprimida não constava
da redação inicial da Comissão Mista. Tra
ta-se de critério vago e impreciso sujeito à
manipulação por parte do fornecedor.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomem - Augus
to Carvalho - Maria de Lourdes Abadia.

EMENDA N'27

Emenda Supressiva

Retire-se ao art. ;~5 as seguintes palavras:
"ou atenue", ficando) a redação do artigo da
seguinte forma:

Art. 25. É vedada a estipulação contra
tual de cláusula que impossibilite ou exonere
a obrigação de indenizar prevista nesta e nas
Seções anteriores.

Justificação

A modificação pr )posta se impõe porque
em vários segmentc's econômicos a adoção
contratual de limitação da responsabilidade
do fornecedor é impl:riosa para a viabilização
do próprio negócio, no interesse do consu
midor.

Exemplo disso são as aquisições de bens
de grande porte (turbinas, hidrelétricas, mo
tores de alta potência, etc... ) em que os riscos
por eventuais defeitos em seu funcionamento
são partilhados entoe compradores, vende
dores, estipulando-se uma limitação de res
ponsabilidade e em conseqüência do mon
tante do ressarcimento.

De outra forma se inviabilizaria a realiza
ção do negócio umll vez que o preço a ser
pago pelo consumidClr seria substancialmente
aumentado em funç1 o do risco assumido pelo
fabricante/vendedor.

Sala das Sessões, de junho de 1990. - De
putado Afif Domingos Líder do PL; Depu
tado Ibsen Pinheiro Líder do PMDB

EMENDA Nu 28

Suprima-se o art. :~9 do Substitutivo ao PL
3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do con
sumidor), renumeraado-se os demais.

Jusl ificação

O conteúdo do ar1. 29 ora suprimido cons
tava da redação orig inal do art. 2'! do Código
de Defesa do Consumidor.

O art. 29 retira a extensão conceitual da
propensão ao consumo, como caracterizado
ra da qualidade jurídica do consumidor, res
tringindo-a aos procedimentos relacionados
as práticas comercia is..

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputados Gumerchdo Milhomem - PT 
Lúcio Alcântara - PDT - Augusto Carvalho
- PCB Maria de Lcurdes Abadia - PSDB.

EME!'<DA N" 29

Suprima-se o art. 29 do Projeto de Lei nu
3.683 de 1989, elabo:'ado pela Comissã<!Mis
ta.

Justificação

As relações de con;,umo são as que defluem
da aquisição ou utili;:ação do produto ou ser
viço (art. 2") e, quanjo indetermiuado o con
sumidor, não dispensa o projeto a sua inter
venção jurídica do cc'nsumo (parágrafo único
do art. 2').

O art. 29 foi introduzido na última versão
do projeto e está em conflito com o conceito
de consumidor fixado no citado art. 2", pois,
para configurar-se consumidor, a pessoa pre-
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cisa, pelo menos, ter intervido na relação jurí
dica, o que, evidentemente, não ocorre com
as pessoas apenas expostas aos fatos~ mas
que deles jamais participaram.

Assim, o art. 29 do projeto deve ser supri
mido.

EMENDAN~30

Ao substitutivo o Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n" 3.683/89, do Senado Federal.

Das Práticas Comerciais

Suprima-se o art. 29.

Justificação

As relações de consumo são as que defluem
da aquisição ou utilização de produto ou ser
viço (art. 2") e, quando indeterminado o con
sumidor, não dispensa o projeto a sua inter
venção na relação jurídica de consumo (Pará
grafo único do art. 2").

O art. 29 foi introduzido na última versão
do projeto e está em conflito com o conceito
de consumidor fixado no citado art. 2", pois,
para configurar-se consumidor, a pessoa pre
cisa, pelo menos, ter intervido na relação jurí
dica, o que, evidentemente, não ocorre com
as pessoas apenas expostas aos fatos, mas
que deles jamais participaram. - Deputado
Luis Roberto Ponte,

EMENDAN"31
Natureza da Emenda: Modificativa

Dê-se ao Art. 33 do Projeto de Código
de Defesa do Consumidor, Projeto de Lei
n" 3.683/89, originário do Senado Federal,
a seguinte redação: ,

Art. 33. Em caso de. oferta ou venda por
telefone ou reembôlso postal a descrição do
produto na publicidade e em todos os impres
sos utilizados na promoção da venda deve
ser clara e sem ambigüidades.

Justificação

A obrigatoriedade da especificação, nos
catálogos, de nome e endereço de todos os
fabricantes dos produtos oferecidos à venda
por teleforie ou reembôlso postal, inclusive
em todas as notas fiscais e demais pertinentes
às vendas pretendidas, inviabilizaria essa ati
vidade comercial.

A dificuldade é praticamente invencível
nos negócios realizados por reembôlso pos
tai, se mantida a redação do Art. 33, do texto
do Projeto de Lei, pelas seguintes razões:

1. para um mesmo produto são frequen
tes os casos de múltiplQs fornecedores alter
nativos e que são utilizados devido à pequena
capacidade de produção de cada Um deles
isoladamente;

2. a indicação dos fabricantes e respec
tivos endereços demandaria um espaço elCces
sivo nos catálogos, encarecendo sobremanei
ra o seu custo;

3. os estoques e todos os demais controles
deveriam ser feitos por fabricantes de modo
a poder identificá-los nas respectivas notas
ficais, que viria a olterar em muito todo o
custo administratiyó, exigindo maior capaci-

dade dos equipamentos de processamento de
dados e armazenagem separados dos produ
tos.

Outros artigos do Código de Defesa do
Consumidor já asseguram à saciedade garan
tias ao consumidor, estando os mesmos pro
tegidos em caso de fornecimento de produtos
- inadequados ou diverso daquele especi
ficado ou solicitado, via postal ou por telefo
ne, pelo consumidor.

Por isso, entendemos que a nova redação
do Art. 33, ora proposta, melhor se coaduna
com essa moderna modalidade de venda, via
postal ou por telefone, seguindo, inclusive,
os critérios dos países europeus, já tão afeitos
a esse tipo de negócio.

Brasília, 21 de junho de 1990 - Deputado
Renato Viana PMDB/SC.

EMENDA N~32

No art. 34, após "autônomos ou não",
acrecentar Solidarimente com estes perante
os consumidores, na medida das atribuições
de cada um definidas na relação contratual
ou trabalhista que os vincule".

Justificação

O Artigo não ressalva que os representan
tes de uni fornecedor podem ser responsáveis
por atos praticados em desacordo ou extrapo
lação do ajustado entre os mesmos. Situação
distinta ocorre em relação a responsabilidade
atribuíveis tanto ao fornecedor como a seu
representante, quanto razoável se apresenta
a expectativa de poder~se optar por responsa
bilizar um ou outro. Indispensável é também
ressalvar que o fornecedor não seria exclusi
vamente "o" responsável, porém, sim, que
o representante, causador dos fatos imputá
veis, seja solidariamente responsável. Essa
ressalva é também importante porque enseja
maior proteção aos consumidores de menor
poder aquisitivo ou grau de informação, para
os quais, na maioria das vezes, é substan
cialmente mais próximo e simples perseguir
o representante do fornecedor (este último
muitas vezes está situado noutro Estado,
etc.). De fato, caso não se inclua essa ressal
va, é factível acreditar que os "pequenos con
sumidores" estarão alijados do alcance da
proteção que esse Código pretende oferecer-
lhes. .

EMENDAN~33

Emenda Modificativa ao Caput do art. 37

Dê-se ao caput do art. 37 a seguinte reda
ção:

"Fica sujeito às sanções previstas nes
ta lei quem promover publicidade enga
nosa."

Justificação

A alteração proposta ao dispostivo tem o
objetivo de corrigir duas distorções:

A primeira delas diz respeito à proibição
da publicidade. O art. 220 da C.F. garante
que a manifestação do pensamento, a cria
ção, a expressão e a informação, sob qualquer

forma, processo ou veículo não sofrerão qual
quer restrição, observado o disposto nesta
Constituição. (C.F. art.220). Mesmo quando
trata da propoganda de fumo, agrotóxicos,
etc., a Constituição estabelece que haverá
restrições e, em momento algum, fala em
proibição.

Não há dúvida de que a propaganda comer
cial, pelo enorme impacto que tem sobre o
comportamento do consumidor deve ser re
gulada e, em alguns casos excepcionais sofrer
restrições. Proibí-Ia, porém, não nos parece
ser o melhor caminho, pela constitucionali
dade discutível de tal norma legal, isso para
não falar da absoluta ineficácia do dispositivo
em questão.

O fato da norma estabelecer uma proibição
não evitará que o mau anunciante continue
a fazer uso da má-propaganda. O espírito
do Código e as sanções previstas para aquele
que se utiliza da propaganda enganosa serão,
sem dúvida muito mais eficazes.

O dispositivo em questão deve, assim limi
tar-se a conceituar o tipo de publicidade que
estará sujeita, às sanções legais e não preten
der proibir a publicidade, porque é evidente
que tal medida é inócua, além de inconsti
tucional.

A segunda distorção diz respeito à propa
ganda dita "abusiva"'. A abrangência de tal
conceito pode comprometer a intenção do
legislador, levando à situações extremas. A
dificuldade de conceituação da propaganda
abusiva é tal que o § 2" deste mesmo disposi
tivo, ao tentar defini-Ia envereda por um ca
minho perigoso entrando num território em
que "tudo que é possível ser anunciado é
possível de ser. denunciado". As restrições
originalmente propostas podem vir a cpnsti
tuir, pela inexatidão, inconcebível cercea
menfo à criação publicitária, sendo justo su
primi-las.

Sala das Sessões, 21 de junho de 1990 De
putado Adolfo Oliveira - Deputado José
Lins, Vice-Líder do PFL - Deputado Gas
tone Righi, Líder do PTB.

EMENDA N"34
EmendaSupressiva ao § 1" do art. 37

Suprima-se a expressão "gerar dúvida ou"
do § 1" do art. 37 ficando o dispositivo com
a seguinte redação:

§ 1" "É enganosa qualquer modali
dade de informação ou comunicação de
caráter publicitário, inteira ou parcial
mente falsa, ou por qualquer outro mo
do, mesmo por omissão, capaz de induzir
em erro o consumidor a respeito da natu
reza, características, qualidade, quanti
dade, propriedade, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos
e serviços."

Justificação

Quando se conceitua propaganda engano
sa o que se quer é que ela não seja mentirosa.
Um anúncio de alguns no rádio ou TV ou
pequeno espaço em jornais ou revistas, não
poderá desérever minuciosamente ao consu-
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midor todas as características sobre o que
está sendo divulgado.

Mas tudo o que for divulgado deve ser ver
dadeiro. Nesse sentido, a geração de dúvida
é natural pois um argumento que é claro para
1% da população (p. ex., os usuários de trans
porte aéreo) pode gerar dúvidas no restante
(99%).

Não se pode, portanto, equiparar a geração
de dúvidas (que serão esclarecidas, conforme
dispõe o art. 31 deste Código, no ponto de
venda) à propaganda enganosa, sob pena de
retirar-se da propaganda comercial uma de
suas funções essenciais que é a de despertar
a curiosidade do eventual consumidor sobre
o que estiver sendo anunciado.

Sala das Sessões, 21.06.90 - Deputado
Adolfo Oliveira - Gastone Righi, Líder do
PTB - Deputado José Lins Vice-Líder do
PFL.

EMENDAN935
Emenda Supressiva ao § 2' do art. 37

Suprima-se o § 2' do art. 37

Justificação

Conceituar publicidade abusiva não é tare
fa fácil. No entanto, definições como esta
não comportam fórmulas vagas; especial
mente na lei, norma de imposição geral, a
imprecisão deve ser condenada e deixada de
lado.

Discutível, ainda, tratar-se a propaganda
discriminatória ou que desrespeite valores
ambientais, p. ex., pertinente à materia de
um Código de Defesa do Consumidor. Ex
cluída a expressão "ou abusiva" do "caput"
do artigo exclua-se, por conseqüência, todo
o seu parágrafo 2°

Sala das Sessões, 21 de junho de 1990 
Deputado Adolfo Oliveira PFL - Deputado
Gastone Righi, Líder do PTB - Deputado
José Lins, Vice-Líder do PFL.

EMENDAN'36
Emenda Supressiva ao § 4' do art. 37

Suprima-se as expressões "ou abusiva" e
"administrativa ou" do § 4' do art. 37, ficando
o dispositivo com a seguinte redação:

§ 4' - "Quando o fornecedor de pro
dutos ou serviços se utilizar de publici
dade enganosa, o consumidor poderá
pleitear indenização, por danos sofridos,
bem como a abstenção da prática do ato,
sob pena de execução específica, para
o caso de inadimplemento, sem prejuízo
da sanção pecuniária cabível e de contra
propaganda, que pode ser imposta judi
cialmente."

Justificação

A propaganda enganosa deve ser duramen
te combatida pelos malefícios que traz à so
ciedade. Nesse sentido, está sendo introdu
zida no sistema jurídico uma novidade que
é contra-propaganda, constituindo justa con
tra-prestação imposta a~ fornece.do~ ~altoso.

Ela deve, porém, ser Imposta JudIcIalmen
te. A imposição administrativa sem a sereni-

dade, isenção e formalismo próprios dos juí
zes e Tribunais, parece-nos extremamente
perigosa e carreadora mais de problemas do
que de soluções.

Por outro lado, já sabemos da dificuldade
de conceituar a propaganda dita "abusiva".
O § 2' deste mesmo artigo mostra que o legis
lador não consegue defini-Ia.

Ora, definições como esta não comportam
fórumlas vagas; especialmente na lei, norma
de imposição geral, a imprecisão e a abran
gência devem ser deixadas de lado.

Aliás, o projeto do ilustre Dep. Geraldo
do Alckmin, já havia acolhido esta tese, afas
tando a via administrativa na imposição da
contra-propaganda.

Sala das Sessões, 21 de junho de 1990. De
putado Adolfo Oliveira PFL - RJ - Depu
tàdo Gastone Righi, Líder do PTB - Depu
tado José Lins, Vice-Líder do PFL.

EMENDAN'37
Emenda Supressiva ao § 4' do art. 37

Suprima-se a expressão "administrativa
ou" do § 4' do art. 37, ficando o dispositivo
com a seguinte redação:

"Art. 37. .. .

§ 4' Quando o fornecedor de produ
tos ou serviços se utilizar de publicidade
enganosa ou abusiva, o consumidor po
derá pleitear indenização por danos so
fridos, bem como a abstenção da prática
do ato, sob pena de execução específica,
para o caso' de inadimplemento, sem pre
juízo da sanção pecuniária cabível e de
contra-propaganda, que pode ser impos
ta judicialmente".

Justificação

A propaganda enganosa deve ser comba
tida pelo malefício que traz à sociedade. Uma
das formas de combatê-Ia que está sendo con
sagrada pelo legislador é a contra-propag!ln-
da. .

No entanto, parece-nos perigoso que tal
contra-prestação possa ser imposta pela via
administrativa. A melhor solução, a no~so

ver, é aquela que concede essa prerrogat~va

apenas ao Poder Judiciário. .
A imposição ádministrativa; sem a isençãp,

serenidade e formalismo próprios dos Juízos
e Tribunais possivelmente trará mais proble
mas do que soluções.

Aliás, ressalte-se que o projeto do ilustre
Dep. Geraldo Alckmin já acolhia essa tese,
não se compreendendo porque voltar à pro
posta inicial, que foi superada em função dos
debates junto à sociedade civil. .

Sala das Sessões, 21 de junho de 1990. 
Deputado Adolfo Oliveira, Deputado Gas

tone Righi, Líder do PTB - Deputado José
Lins, Vice-Líder do PFL

EMENDAN'38

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor ~ dá outras providências.

Dê-se nova redação ao inciso VII do art.
39, nos seguintes termos: .

'''VIII-colocar, no mercado de consumo,
qualquer produto ~u servi.ço e~ desacordo
com as normas legaIS em vIgor.

Justificação

A Associação Brasildra de Normas Téc
nicas - ABNT - é entidade civil. A obriga
toriedade das normas por ela emanadas diz
respeito às relações entre essa entidade e os
seus associados, nos termos dos estatutos da
mesma corporação. O projeto atribui a tais
normas, porém, força de lei; delegando, pois
a uma sociedade civil, competência que é pri
vativa do legislativo. A '~menda, em obediên
cia ao princípio da reserva da lei, restaura,
no projeto, o império do direito.

Sala das Sessões; de junho de 1990. -De
putado Gerson Peres, Liderança do PDS 
Deputado José Lins, Liderança do PFL.

EMENDA~'39

. Que dispõe sobN a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Suprima-se, na ínte~ra, o artigo 41

Justifi,:ação

A Constituição vigente estabelece como
um dos princípios em que 1. deve fundar a
ordem' econômica e ca livre concorrência.
Postulado constitucional, esse dogma não se
concilia com tabelamento de preços, que é
a própria negação da liherdade que, pela livre
concorrência se quer impere no mercado.
O projeto, 0'0 art. 33; no entanto, institui
regras, cuja aplicabilidade pressupõe a exis
tência de tabelamento. Donde a inconstitu
cionalidade desse dispositivo.

Sala das Sessões, de junho de 1990. - De
putado Gerson Peres, Liderançado PDS. De
putado José Lins, Liderança do PFL .

EMENDAN'40
Emenda Modificativa

Dê-se a seguinte redação ao art. 43:

"Art. 43. O consumidor terá acesso
às informações existentes em cadastros,
fichas, registros e' dados pessoais e de
consumo arquivados sobre ele, por servi
.ços de. proteção.ao crédito e congêneres,
bem como sobre flS siJas respectivas fon
tes."

Justifícaj;ão

Trata-se de adaptar:a redação do art. 44·
ao que dispõe a letra a do inciso LXII do
art. 5' da Constituição FederaLque as~egura

o conhecimento de irJormaçQes constantes
de registro ou banco ce dados de "entidades
governamentais ouje caráter público."
Qualquer extensão da abrangência deste pre
ceito, por lei ordinári2, é inconstitucional.

Sala das Sessões, de junho de 1990. - De
putado Afif Domingos, Líder do PL - Depu
tado Ibsen Pinheiro, líder do PMDB.

EMENDAN'41
Emenda Supressiva

Suprima-se no § 4" do art. 43 a seguinte
frase: "os bancos de dados e cadastros relati-
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vos a consumidores", ficando a redação do
§ 4' do art. 43 da seguinte forma:

Art. 43
§ l' ..
§ 2' ..
§ 3' .
§ 4' - Os serviços de proteção ao crédito

e congêneres são considerados entidades de
caráter público para fins do art. 5', LXXII
da Constituição Federal.

Justificação

A supressão proposta se justifica pelo fato
de as expressões "bancos de dados e cadas
tros relativos a consumidores serem demasia·
damente abrangentes, podendo dar margem
a invasão da esfera privada, o que não se
coaduna com o espírito do texto constitucio
nal, cujo objetivo, conforme está ele próprio
a indicar, se restringe a "entidades governa
mentais ou de caráter público."

Cadastro ou banco de dados particulares
não devem ser abrangidos por ser inconsti·
tucional esta proposição.

Sala das Sessões, d3 junho de 1990. - De
putado Afif Domingos, Líder do PL - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB.

EMENDA N' 42
(Substitutivo)

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Suprima-se integralmente o art. 4' (caput
e parágrafos)

Justificação

Esse dispositivo abala a estabilidade das
relações contratuai§,- pois faculta ao consu
midor, assinado o contrato ou recebido o pro
duto ou o serviço, desistir do negocÍ<J jurídico
que concluiu, sem que argua vício de qual·
quer natureza relativamente ao mesmo con
trato. O direito admite cláusula de arrepen
dimento, porém livremente pactuada pelas
partes. Na espécie, instituiu-se negócio de
compra e venda sujeito a reflexão. Introduz·
se, com isso, fator de insegurança nas rela
ções contratuais, cuja estabilidade interessa
à normalidade do tráfico jurídico. Além de
constituir anomalia nas relações contratuais,
não se vislumbra razão ponderável para que
se acolha, em nosso ordenamento comercial,
esse fator de pertubação.

Sala de Sessões, 19 de Junho de 1990. 
Deputado Gerson Peres, Liderança do PDS
- Deputado José Lins, Liderança do PFL.

EMENDA N".43

Institui o Código de Defesa do Consu.
midor e dá outras providências.

Dê-se, ao inciso I, do art. 51, a seguinte
redação:

"Art. 51. - ..
I - impossibilitem, exonerem ou ate

nuem a responsabilidade do fornecedor
por vícios de qualquer natureza dos pro
dutos ou serviços ou impliquem renúncia
ou disposição de direitos. Nas relações

jurídicas entre fornecedor e pessoa jurí
dica, poderá haver ressalva de valor
compensatório ou indenizatório, a crité
rio do juiz. em situação justificáveis."

Justificação

O inciso visa fundamentalmente proteger.
coletiva ou individualmente. o consumidor
pessoa física. Não se pode, todavia, genera
lizar a regra para todo o comércio jurídico.
Neste sentido, a emenda permite ao juiz, em
situações justificáveis. atenuar o rigor da lei.

Sala das Sessões. Deputado Losé Lins pela
liderança do PFL - Deputado Gerson Peres
- Presidente de PDS.

EMENDA N'44
Emenda Supressiva

Suprima-se do inciso I do Art. 51 a expres
são: "ou atenue", ficando a redação do inciso
I do art. 51 da seguinte forma.

Art. 51.
Inciso I - impossibilitem ou exone

rem a responsabilidade do fornecedor
por vícios de qualquer natureza dos pro
dutos ou serviços ou impliquem renúncia
ou disposição de direitos."

Justificação

A modificação proposta se impõe por
que em vários segmentos econômicos a
adoção contratual de limitação da res
ponsabilidade do fornecedor é imperiosa
para viabilização do próprio negócio. no
interesse do consumidor.

Exemplo disso são as aquisições de
bens de grande porte (turbinas, hidrelé
tricas, motores de alta potência, etc.) em
que os riscos por eventuais defeitos em
seu funcionamento são partilhados entre
compradores, vendedores, estipulando
se uma limitação de responsabilidade e
em conseqüência do montante do ressar
cimento.

De outra forma se invialibizaria a rea
lização do negócio uma vez que o preço
a ser pago pelo consumidor seria subs
tancialmente aumentado em função do
risco assumido pelo fabricante/vende
dor.

Sala das Sessões, de junho de 1990.
Deputado Afif Domingos Líder do PL
- Ibsen Pinheiro.

EMENDA N" 45

Emenda Modificativa

Modifique-se a redação do inciso UI
. do art. 51, que passa a ter a seguinte
redação:

Art. 51. São nulas de pleno direito
as cláusulas contratuais relativas ao for
necimento de bens e serviços que:

"excluam ou transfiram responsa
bilidade a terceiros."

Justificação

A exclusão de responsabilidade ou sua
transferência a terceiros em qualquer contra
to é inaceitável. Há de haver sempre a corres-

pondência de uma obrigação a um direito
entre as partes contratantes.

Sala das Sessões, de de 1990. Deputado
Gastone Righi Líder do PTB - Deputado
Jofran Frejat Vice Líder do PFL.

EMENDA N"46

Substitutivo
Emenda Aditiva

Acrescente-se ao art. 51 inciso com a se
guinte redação:

Ait: 51. .São nulos de pleno direito as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimen
to de bens e serviços que:

Inciso - "possibilitem a renúncia ao direi
to de indenização por benfeitorias necessá
rias."

Justificação

O direito à indenização por benfeitorias
necessárias vem de longa data sendo prote
gido pelo Código Civil Brasileiro. É praxe
no nosso direito considerar-se nulas as cláusu
las contratuais que de forma subreptícia indu
zam a uma verdadeira fraude à lei.

Sala das Sessões, de de 1990. Deputado
Gastone Righi Líder do PTB - Deputado
Jofran Frejat Vice Líder do PFL.

EMENDA N"47
Substitutivo

Emenda Adi\iva

Acrescente-se ao art. 51 inciso com a· se
guinte redação:

Art: 51. 'Sãonulas'de pleno direito as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimen
to de bens e serviços que:

Inciso - "Impossibilitem a invocação da
exceção de contrato não cumprido."

Justificação

Contrato não cumpndo nao pode gerar
obrigação. .... , .

Sala das Sessões. de de 1990 :...-
Deputado Gastone Righi líder do PTB ~
Deputado Jofran Frejat vice-Líder do PFL.

EMENDA N"48

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, do art. 53. as pala~ras "o~
imóveis", depois de ..... de cOlppra e vendi!
de móveis.....

Justificação

Os bens móveis constituem o objeto das
relações de consumo.

Definir consumidor de forma genérica, co
mo o destinatário final da aquisição ou da
utilização de qualquer produto ou serviço
(art. 2" do Projeto), é ampliar erroneamente
o alcance da categoria jurídica. Deve-se lem
brar o escólio de Pontes de Miranda, in "Tra
tado de Direito Privado", nU 40, § 4.462, item
I, onde o festejado jurista diz que a "previsão
(das Leis) de termos empregados assenta
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grande parte do aperfeiçoamento da doutri
na."

E conclui, verbis:

"Sem ela (a previsão de termos jurídicos)
os juízes faltam à missão de realização do
direito objetivo e de pacificação entre os ho
mens: por fata de conhecimentos exatos, er
ram, errando, inserem nos repositórios de
arestos, que hão de ser consultados, conceitos
e proposições que avolumam a confusão dos
não-sabedores e dificultam toda ,a oóra de
corrigenda do direito". (Obr. cit., § ~A62).

A pesquisa da legislação alienígena com
prova que toda a proteção ao consumidor
está voltada para o disciplinamento da aliena
ção de produtos e mercadorias, além de repri
mir práticas comerciais abusivas. Na Suécia,
a Lei de 1973 define o consumidor como "a
pessoa privada que compra a um comerciante
unla mercadoria, principalmente destinada
ao seu uso privado, e que é vendido no qua
dro da atividade profissional do comercian
te. "

A lei suíça de proteção ao consumidor con
tém regras muito estritas nas vendas a presta
ções, mas sempre dirigidas a mercadorias ou
coisa móvel.

Nos Estados Unidos existem, dentre ou
tras, leis que dispõem sobre as embalagens
e rótulos das mercadorias vendidas ao consu
midor e a segurança dos produtos destinados
ao consumo popular.

Assim, os exemplos retirados do direito
comparado revelam que apenas as mercado
rias e os bens móveis são suscetíveis de con
sumo.

Pontes de Miranda é peremptório:
"A consumibilidade só se refere a móveis.
... É preciso que a conseqüência do uso

seja imediata (que a coisa móvel seja, por
sua natureza, destinada à consunção), art.
51, verbis "destruÍção imediata". Se faltá esse
elemento, não são destinadas a consumo,
posto que destruam com o uso; são gastáveis,
não são consumíveis". (T. de D. Direito Pri
vado, vol. lI, § 121, 1, pág. 26.)

Não pode o legislador, para satisfazer seus
prop6sitos de política jurídica, confundir con
ceitos e ampliar o alcance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos, desde
épocas imemoriais.

O "produto", referido no art. 2., objeto
de aquisição e utilização, é aquele definido
como consumível pelo C6digo Civil, art. 51:

"São consumíveis os bens m6veis, cujo uso
importa destruição imediata da própria subs
tância, sendo também considerados tais os
destinados à alienação."

Bens de consumo são, portanto, os que
estão preparados para ser consumidos, per
mitindo, assim, a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser duráveis,
quando permitem uma longa utilização, e
não-duráveis, quando se destróem pelo pri
meiro ato de consumo. Vê-se, logo, que os
íiens i.ll1óveis não podem ter a natureza de
bens de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal,
no § 5· do art. 150, dispõe que "a lei deter
minará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços" (grifa
mos).

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional, verifica-se, contudo, que se pre
tende incluir no conceito de fornecedor a pes
soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art: 3"). Nessa linha, en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (art. 12 e
seu § 3°, art. 13, I). No art. 53, trata dos
contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis.

Parece-nos exorbitância contemplar num
Código de Defesa ao Consumidor relações I
negociais que não dizem respeito a bens de
consumo e, sim, a bens destinados a investi
mento ou poupança, que outro não é o obje
tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata, por empreitada ou· administração,
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a cada passo do texto
do Código, que fala, a todo momento, em
"mercado de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em noCividade e periculosidade
de produtos, em vícios de qualidade e de
quantidade, em indicações de recipiente, em
balagens, rotulagem ou mensagem publici
tária, em produtos com prazo de validade
vencido, deteriorados, ·alterados, adultera
dos, avariados, falsificados, corrompidos e
fraudados, em garantia de oferta de compo
nentese peças.

Os negócios imobiliáiios já se acham regu
lados no Código Civil e em inúmeras outras
leis. Se' forem insuficientes, bastará modifi
cá-las ou completá-las. O que não se pode
é estabelecer para os negócios imobiliários
regras típicas, de produção, comercialização
e publicidade de mercadorias e serviços.

-Diante disso, não se pode fugir à conclusão
de que a construçãd civil e o construtor são
estranhos ao tema do C6digo de Defesa do
Consumidor, não havendo lógica em que as
relações entre vendedor e comprador de im6
vel, as incorporações imobiliárias, e as em
preitadas sejam nele tratadas, quando já exis
tem inúmeros dispositivos do Código Civil
(arts. 1.122 a 1.164, 1.237 a 1.247) e várias
leis (n"' 4.380/64, 4.591164, 4.864/65,
5.455168) sobre o assunto, inclusive com dis
positivos penais.

Justifica-se, portanto, a presente emenda,
no objetivo de resguardar o princípio consti
tucional da isonomia, que ficaria violada caso
se venha a tratar igualmente os desiguais.

Deputado Francisco Carneiro - Deputa
do Maurílio Ferreira Lima, Vice-Líder do
PMDB.

EMENDA N"49

Ao substituto do Relator designado pe·
la Mesa para relatar o Projeto de Lei
n9 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do, Consumidor

Suprimam-se. do art. 53, as palavras "ou
imóveis", depois de " .. de compra e venda
de móveis ... "

Justifkação

Os bens móveis constituem o objeto das
relações de consumo.

Definir consumidor ée forma genérica, co
mo o destinatário final da aquisição ou da
utilização de qualquer produto ou serviço
(art. 2" do projeto), é ampliar erroneamente
o alcance da categoria jurídica. Deve-se lem
brar o esc6lio de PónW; de Miranda, in "Tra
tado de Direito Privadc", n" 40, § 4.462, item
I, onde o festejado jurista diz que a "previsão
(das leis) de termos empregados assentagran
de parte do aperfeiçoamento da doutrina".

E conclui, verbis:
"Sem ela (a previsãc' de termos jurídicos)

os juízes falta à missão de realização do direi
to objetivo e de pacificação entre os homens:
por falta de conhecimentos exatos, erram,
errando, inserem noswposit6rios de arestos,
que hão de ser consultados, conceitos a pro
posições que avolumar1 a confusão dos não
sabedores e dificultam toda a obra de corri
genda do Direito". (O:)r. cit., § 4.462.)

A pesquisa da legislação alienígena com
prova que toda a proteção ao consumidor
está voltflda para o diséiplinamento da aliena
ção de produtos e merc:ldorias, além de repri
mir práticas comerciah, abusivas. Na Suéciá';'"
a Lei de 1973 define o consumidor coÍno "a
pessoa privada que compra a um comerciante
uma mercadoria, prinCipalmente destinada
ao seu uso privado, e ql.e é vendida no quadro
da atividade profissional do comerciante".

A lei suíça de proteç io ao consumidor con
tém regras muito estritas nas vendas a presta
ções, mas, sempre dirigidas a mercadorias
ou coisa móvel.

Nos Estados Unidos existem, dentre ou
tras, leis, que dispõem sobre as embalagens
e rótulos das mercadorias vendidas ao consu
midor e a segurança dos produtos destinados
ao consumo popular.

Assim, os exemplo!, retirados do Direito
compatado revelam que apenas as mercado
rias e os bens móveis :;ão suscetíveis de con
sumo. '

Pontes de Miranda (: peremptório:
"A consumibilidade só se refere a móveis.
...É preciso, que a conseqüência do uso

seja imediata (que a coisa móvel seja; por
sua natureza, destina 1a à consunção), art.
51, verbis "destruição imediata". Se falta esse
elemento, não são d~stinadas a consumo,
posto que destruam com o uso; são gastáveis,
não são consumíveis". (T. de D. Direito Pri
vado, vol. lI, § 121, 1. pág. 26).

Não pode o legislade>r, para satisfazlr seus
propósitos de política jurídica, confundir CO!1-
ceitos e ampliar o alc:ance de categorias já
consagradas nos direitos dos povos, desde
épocas imemoriais.

O "produto", referido no art. 2?, objeto
de aquisição e utiliza(;ão; é aquele definido
como consumível pele Código Civil, art. 51:
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"São consumíveis os bens móveis. cujo uso
importa destruição imediata da própria subs
tância. sendo também consideradas tais os
destinados à alienação".

Bens de consumo são. portanto. os que
estão preparados para ser consumidos. per
mitindo. assim, a satisfação imediata das ne
cessidades do homem. Podem ser duráveis.
quando permitem uma longa utilização. e
não-duráveis. quando se destroem pelo pri
meiro ato de consumo. Vê-se. logo. que os
bens imóveis não podem ter a natureza de
bens de consumo.

Por isso mesmo, a Constituição Federal.
no § 5" do art. 150, dispõe que "a lei deter-

. minará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que
incidam sobre mercadorias e serviços" (grifa
mos).

Do projeto em andamento no Congresso
Nacional, verifica-se. contudo. que se pre
tende incluir no conceito de fornecedor a pes
soa física ou jurídica que desenvolva ativi
dade de construção (art. 3"). Nessa linha, en
volve o construtor em todas as questões rela
tivas à proteção do consumidor (arts. 12 e
seu § 3', art. \3, I). No art. 53. trata dos
contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis.

Parece-nos exorbitância contemplar num
Código de Defesa do Consumidor relações
negociais que não dizem respeito a bens de
consumo e, sim, a bens destinados a. investi
mento ou poupança. que outro não é o obje
tivo do adquirente de imóvel ou de quem
contrata, por empreitada ou administração,
a construção de uma casa ou edifício.

A antinomia surge a cada passo do texto
do Código, que fala, a todo momento. em
"mercado'de consumo" (e não mercado de
investimento, mercado imobiliário, mercado
financeiro), em nocividade e periculosidade
de produtos, em vícios de qualidade e de
quantidade, em indicações de recipiente, em
b?l.agens, rotulagem ou mensagem publici
tana, em produtos com prazo de validade
vencido, deteriorados, alterados, adultera
dos, avariados, falsificados, corrompidos e
fraudados, em garantia de oferta de compo
nentes e peças.

Os negócios imobiliários já se acham regu
lados no Código Civil e em inúrrienis outras
leis. Se forem insuficientes, bastará modifi
,;á-Ias ou completá-Ias. O que não se pode
e estabelecer para os negócios imobiliários
regras .t~picas de produção, comercialização
e publiCidade de mercadorias e serviços.

Diante disso, não se pode fugir à conclusão
de que a construção civil e o construtor são
estranhos ao tema do Código de Defesa do
Consumidor, não havendo lógica em que as
relaçõe~ entre vendedor e comprador de imó
vel, as mcorporações imobiliárias. e as em
preitadas sejam nele tratadas, quando já exis
tem inúmeros dispositivos do Código Civil
(arts. 1.122 a 1.164. 1.237 a 1.247) e várias
leis (nOS 4.380/64, 4.591/64. 4.864/65,
5.455/68) sobre o assunto, inclusive com dis
positivos penais.

Justifica-se. portanto. a presente emenda,
no objetivo de resguardar o princípio consti·
tucional da isonomia, que ficaria violada caso
se venha a tratar igualmente os desiguais.
- Deputado Luís Roberto Ponte.

EMENDA N'!50
(Substitutivo)

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Dê-se ao art. 56 e incisos a seguinte reda
ção. suprimindo-se os demais:'

"Art. 56. As infrações das normas de de
fesa do consumidor ficam sujeitas, conforme
o caso. as seguintes sanções sem prejuízo das
de natureza civil e penal:

I -Multa;
II - apreensão do produto;
IH - inutilização do produto;
IV - suspensão de fornecimento de bem

ou serviço;
V - revogação de concessão ou permissão

de uso;
VI - imposição de contrapropaganda;
VII - Cassação de concessão quando a

empresa explorar serviço público.
Parágrafo único. As sanções previstas

neste código poderão ser aplicadas cumulati
vamente."

Justificação

As sanç6es administrativas que figuram na
nova redação; dada ao ar!. 42 armam o poder
púhlico de meios prontos e eficazes para obs
tar. desde logo. os danos sociais acaso resul
tantes de infrações às normas de defesa do
consumidor. Emhora possam dar lugar a in
justiças. se impostas. pelos agentes adminis
trativos. de modo arbitrário ou equivocado,
a urgência da medida justifica a assunção des
se risco.

A mesma urgência não se corporifica em
relaçtlo às seguintes penas previstas na reda
ção do artigo cuja alteração se propõe: cassa
ção do registro do produto junto ao órgão
competente. proibição de fabricação do pro
duto. suspensão de fornecimento de produto
ou serviço. suspensão temporária de ativi
dade. cassação de licença do estabelecimento
ou de atividade. interdição, total parcial, es
tabelecimento. de obra ou de atividade.

A gravidade dessas medidas. dadas as con
seqüências desastrosas que podem acarretar,
tanto para os produtores e fornecedores de
serviço. como a própria sociedade, aconselha
se reserve a imposição dessas providências
ao Poder Judiciário. que melhor avaliará a
necessidade de pronunciar essas interdições
de direito.

Sala de Sessões. 19 de junho de 1990. 
Deputado Gersou Peres, Liderança do PDS
- Deputado José Lins - Liderança PFL.

EMENDA N" 51

Emenda Modificativa ao Substitutivo do
Relator ao Projeto de Lei n" 3.683/89

Art. 56, inciso XI do Projeto de Lei n"
3.683 elaborado pela Comissão Mista, passa
a ter a seguinte redação.

"Art. 56. As infrações das normas de de
fesa do consumidor ficam sujeitas, comforme
o caso. às seguintes sanções, sem prejuízo
das de natureza civil e penal:

XI - intervenção administrativa no âmbi
to interno da empresa. sem afastamento dos
seus administradores, limitada a atos que te
nham fl finalidade de garantir o cumprimento
de obrigação legal e por prazo jamais exce
dente de 10 (dez) dias."

Justificação

A intervenção administrativa entre nós tem
lugar como um procedimento cautelar, para
evitar, se possível, ou assegurar boa liquida
ção coacta de empresa que tenha relevo na
economia geral ou sua produção, isto é, da
quela empresa cujo fracasso, pela vastidão
e profundidade dos interesses em jogo, pode
perturbar a economia.

Limitada tal intervenção às instituições fi
nanceiras e companhias de seguros, a que agora
se pretende para os fornecedores em geral
não tem aquele pressuposro, mas outro, o
de assegurar a incidência da lei por ser neces
sário o funcionamento da empresa.

Se assim é, para desde logo restringir o
poder regulamentar, convém estabelecer li
mites a tal intervenção, que não deve impor
tar no. afastamento dos administradores da
empresa próspera e muito menos na substi
tuição deles pelo Estado que, sequer, está
habilitado para essa função.

Por isso sugerimos a redação acima expos
ta.

EMENDA 52

Ao substitutivo do relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n" 3.683/89, do Senado Federal.

Das Sanções Administrativas

Dê-se, ao art. 56 e ao seu inciso XI, as
seguintes redaç6es:

Art. 56. As infrações das normas de de
fesa do consumidor ficam sujeitas, conforme
o caso, às seguintes sanções, sem prejllízo
das de natureza civil e penal:

I - .' .
II - .' .
IH - .
IV- .
V - .
VI- .

XI - intervenção administrativa no âmbi
to interno da empresa, sem afastamento dos
seus administradores, limitada a atos que te
nham a finalidade de garantir o cumprimento
de obrigação legal e por prazo jamais exce
dente de 10 (dez) dias.
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o BTNF venha a ser extinto. e aumentamos
os limites da multa.

Sala das Sessões. 22 de junho de 1990 
Deputado Gumercindo Milhomem - PT 
Deputado Lúcio Alcântara - PDT - Depu
tado Augusto Carvalho - PCB - Deputada
Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDA N"56
(Substitutivo)

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Dê-se ao art. 58. a seguinte redação:

"Art. 44. As penas de apreensão,
de inutilização de produtos de bens, de
suspensão do fornecimento de produtos,
ou serviço e de concessão ou permissão
de uso será pela administração, median
te procedimento administrativo, assegu
rada ampla defesa, quando forem cons
tatados vícios de quantidade ou de quali
dade, produto como nas hipóteses de pe
riculosidade e de impropriedade do bem
ao uso a que se destina."

Justificação

O novo enunciado proposto tem por obje
tivo, essencialmente. a prevenção contra o
arbítrio e a prepotência. Isto porque subordi
na-se a aplicação das sanções à observância
de um procedimento a determinar, no qual
deverá consagrar-se o instituto constitucional
da ampla defesa.

Sala das Sessões. de Junho de 1990 - Dep.
Gerson Peres - Liderança PDS, Dep. José
Lins - Liderança-PFL.

EMENDA N" 57

EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 60 E
SEUS PARÁGRAFOS.

Suprima-se do capítulo VII (das san
ções administI'ativas) o art. 60 e seus pa
rágrafos.

Justificação

Em função de emenda apresentada, a con
tra-propaganda só poderá ser aplicada judi
cialmente. Desnecessário, portanto, este arti
go pois prevalecerão os ritos judiciais apli
cáveis.

Sala das Sessões, 21 de junho de 1990. 
Deputado Adolfo Oliveira PFL - RJ -[De
putado Gastone Righi. Líder do PTB-i De
putado José Lins - Vice-Líder do PFL.

EMENDA N\' 58.

O caput do art. 62 do Substitutivo ao PL
n'.' 3.61\3/89 (que dispõe sobre a proteção do
consumidor). terá a segllinte redação:

"Art. 62. Colocar !lO mercado, for
necer ou expor para fornecimento pro
dutos ou serviços impróprios.

Pena - Reclusão de dois a cinco anos
e multa."

Justificaçáo

A emenda objetiva resgatar a redação da
vetsão definitiva do Anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborada pela Co-

EMENDA N" 55

"Art. 57. .. ..
Parágrafo único. A multa será em

montante nunca inferior a 1.000 (mil)
e não superior a 4.000.000 (quatro mi
lhões) de vezes o valor do Bônus do Te
souro Nacional Fiscal (BTNF), ou índice
equivalente que venha substituí-lo."

o Parágrafo único do art. 57 do Substi
tutivo ao PL n'.' 3.683/89 (que dispõe sobre
a proteção do consumidor), terá a seguinte
redação:

outro veículo estava na contra-mão. Veja
mos, ao motorista culpado cabe as responsa
bilidades de indenizar o dano e arcar com
a multa pelo descumprimento legal. Esta
multa será aplicada conforme a gravidade da
transgressão, isto é, com adequação e não,
cominado genericamente um piso que é pou
co para determinados casos e muito para ou
tros e um teto exacerbado. Exemplos: uma
caixa de fósforo defeituosa em seu conteúdo,
a pena nunca poderá ser menor que o piso
de 300 BTN. equivalente a aproximadamente
Cr$ 13.000,00 e um trator defeituoso, o fiscal
mal intencionado, pode "negociar" a multa
e aplicá-Ia pelo piso, está aí a distoância, por
que se este mesmo fiscal tiver a intenção de
prejudicar o empresário, aplicará o teto de
3.000.000 de BTN, que equivale a Cr$
130.000.000,00. Toda sanção pecuniária exi
ge um balisamento uma análise técnica para
se chegar a um determinado valor, no caso
do artigo, a lei deixará ao arbítrio do aplica
dor da multa o valor da pena, fixando apenas
um piso e um teto, sem nenhuma justificação
palpável para tais números. Concordamos
que o infrator deva ser punido, mas adequa
damente, na medida justa do dano que cau
liada conforme o valor do fornecimento do
bem ou serviço.

Com isto, evitaria-se o abuso fiscal e as
penas desproporcionais se assim não for, re
ceiamos a possibilidade de se ocasipnar efeito
contrário ao espírito do Código, que é de
punir os abusos dos fornecedores em defesa
dos consumidores, e não desestimular os em
preendimentos, que são as fontes de empre
go, considerando ainda. que o Código não
prevê nenhuma circunstância atenuante e a
cominação é absurdamente conectada à con
dição econômica do infrator (tema já abor
dado na justificativa de emenda ao art. 42)
apresentamos estas emendas para tratar com
justificativa a questão da pena pecuniária.

Sala das sessões, 19 de junho de 1990. 
Deputado Gerson Peres, Liderança PDS 
Deputado José Lins Liderança PFL.

EMENDA N"53

Emenda supressiva ao inc. XIL do art. 56
Suprima-se () inc. XII do art. 56

Justificação

Em função de emenda apresentada. a con
trapropaganda só poderá ser aplicada judi
cialmente.

Desnecessário, portanto, esse inciso que
relaciona a contra-propagimda dentre as san
ções administrativas impostas às infrações das
normas de defesa do consumidor.

Sala das Sessões, 21 de junho de 1990 --.:..
Deputado Adolfo Oliveira - PFL - RJ 
Deputado Gastone Righi Líder do PTB.
Emenda ao Projeto de Lei n" 3.683/89

EMENDA N"54
(Substitutivo)

Que dispõe sobre a proteção ao Consumidor
e dá outras provid~ncias.

Dê-se ao caput do art. 57, a seguinte reda-
ção: . .

"Art. 57. A pena de multa, graduada de'
acordo com a gravidade da infração, e a van
tagem auferida, será aplicada mediante pro
cedimento administrativo no qual se assegu
rará ampla defesa."

Dê-se ao paragráfoúnico, 'a seguinte reda
ção:

"Parágrafo único. A multa será em mon
tante nunca inferior a um por cento (1 %)
e não superior a cem por cento (100%) do
valor do bem ou do serviço em questão."

Justificação

A pena de mu](a é a sanção pecuniária,
aplicada pelo estado, com objetivo básico de
punir quem por culpa tenha transgredido a Justificação
lei, através de uma aC'ão ou omissão. Por con-
seguinte, sem preju.w da indenização, caso. A emenda introduz o Bônus do Tesouro
este ato de culpa venha causar dano a outrem. '" Nacional como critério para a fixação da mul-
Exemplo: Houve um acidente de trânsito e, ta. Ao mesmo tempo, introduzimos a possibi-
o motorista causador, além de colidir com lidade de adoção de índice equivalente, caso

Justificação

A intervenção administrativa entre nós tem
. lugar como um procedimento cautelar, para
. evitar, se possível, ou assegurar boa liquida
.ção coacta de empresa que tenha relevo na
economia geral ou sua produção, isto é, da-
quela empresa cujo fracasso, pela vastidão
e profundidade dos interesses em jogo, pode
perturbar a economia.

Limitada tal intervenção às instituiçôes fi
nanceiras e companhias de seguro, a: que ago
ra se pretende para os fornecedores em geral
não tem aquele pressuposto, masoiJtro, o
de assegurar a incidência da lei por ser neces
sário o funcionamento da empresa.

Se assim é, para desde logo restringir o
poder regulamentar, convém estabelecer li
mites a tal intervenção, que não deve impor
tar no afastamento dos administradores da
empresa próspera e muito menos na substi
tuição deles 'pelo Estado que, sequer, está
habitado pará essa função. - Deputado Luis
Roberto Ponte. .
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missão instituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "Das Infrações Penais", elaborado pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão
Mista, não se reveste do rigor devido, ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputada Lurdinha Savignon - PT - Lúcio
Alcântara - PDT - Augusto Carvalho 
PCB - Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDA N"59

O § 1" do art. n" 62 do Substitutivo ao
PL n" 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção
do consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 62. ., .
Pena ·.·
§ 1" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de um a dois anos

ou multa."

Justificação

A emenda objetiva resgatar a redação da
versão definitiva do Anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão instituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "Das Infrações Penais", elaborado pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a re~ação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão
Mista, não se reveste do rigor devido, ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputada Lurdinha Savignon _ PT - Lúcio
Alcântara - PDT - Augusto Carvalho 
PCB -,Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDA N"60
Emenda Aditiva ao art. 63

Inclua-se o vocábulo "obrigatórios" no ca
put do art. 63, que passa a ter a seguinte
redação:

"Omitir dizeres ou sinais ostensivos
obrigatórios sobre a nocividade ou peri
culosidade de produtos, nas embalagens,
nos invólucros, recipiente ou publicida
de."

Pena: Detenção de seis meses a dois
anos e multa.

Justificação

A omissão de dizeres e sinais ostensivos
sobre a nocividade ou periculosidade de bens
só pode constituir-se em infração penal se
sua divulgação for obrigatória.

Sala das Sessões, de junho de 1990 - De
putado Adolfo Oliveira PFL - RI. - Depu
tado Gastone Righi, Líder do PTB - Depu
tado José Lins, Vice-Líder do PFL.

EMENDA N"61

O "caput" do art. 63 do substitutivo ao
PL n" 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção
do consumidor). terá a seguinte redação:

"Art. 63. Omitir dizeres ou sinais
ostensivos sobre a novicidade ou pericu
losidade de bens, nas embalagens, nos
invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena - Reclusão de um a quatro anos
e multa."

Justificação

A emenda objetiva resgatar a redação da
versão definitiva do Anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão instituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "Das infrações Penais", elaborado pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor. é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade. a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão
Mista, não se reveste do rigor devido. ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputgda Lurdinha Savignon - PT, Lúcio
Alcântara - PDT, Augusto Carvalho 
PCS. Maria de Lourdes Abadia - PSDS.

EMENDA N"62

O § 2" do art. 63 do Substitutivo ao PL.
n" 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do
consumidor). terá a seguinte redação:

"Art. 63.
§ 2" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de seis meses a dois

anos ou multa."

Justificação

A emenda objetiva resgatar a redação da
versão definitiva do Anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão instituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento. a redação do títu
lo "Das Infrações Penais". e elaborado pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissii.o
Mista, não se reveste do rigor devido. ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputada Lurdinha Savignon - PT, Lúcia
Alcântara - PDT, Augusto Carvalho 
PCB, Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDA N" 63

O "caput" do art. 64 do substitutivo ao
PL n" 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção
do consumidor). terá a seguinte redação:

"Art. 64. Deixa de comunicar à au
toridade competente, aos consumidores
e ao público em geral, a nocividade ou
periculosidade de bens cujo conheci-

mento seja posterior à sua colocação no
mercado.

Pena - Reclusão de um a cinco anos
e multa":

Justificação

A emenda objetiva resgatar a redação da
versão definitiva do Anteprojeto do Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão instituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "Das jnfrações Penais", elaborado pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a redação do título "Das
infraçóes Penais" do texto final da Comissão
Mista, não se reveste do rigor devido; ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomem - PT; Lú
cio Alcântara - PDT; Augusto Carvalho 
PCS; Maria de Lourdes Abadia - PSDS.

EMENDA N"64

O caput do art. 65 do Substitutivo ao PL
n" 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do
consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 65. Executar serviço de alto
grau de particularidade, contrariando
determinação de autoridade COmpeten
te.

Pena - Resolução de dois a cinco
anos e multa".

Justificação

A emenda objetiva resgatar a redação da
versão definitiva do Anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão ülstituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "Das Infrações Penais", eiaborado pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor. é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão
Mista, não se reveste do rigor devido, ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomem - PT, Lú
cio Alcântra - PDT, Augusto Carvalho 
PCB, Maria de Londes Abadia - PSDB.

EMENDA N"65

O art. 66 do Substitutivo ao PL n" 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação.

"Art. 66. Fazer afirmação falsa ou
enganosa. ou omitir informação relevan
te sobre a natureza, característica, quali
dade, segurança. desempenho, durabi
lidade, preço ou garantia de produtos
ou serviços.

Pena - Reclusão de um a cinco anos
e multa".
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Justificação

A emenda objetiva resgatar da versão defi
nitiva do Anteprojeto de Código de Defesa
do Consumidor elaborado pela Comissão ins
tituída pelo Conselho Nacional de Defesa do
Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "Das Infrações Penais", elaborado pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão
Mista, não se reveste do rigor devido, ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomem - PT, Lú
cio Alcantara - PDT, - Augusto Carvalho
- PCB, Maria de Loudes Abadia - PSDB.

EMENDA N"66
Emenda Modificativa ao § 1" do Art. 66

Dê-se ao § 1" do art. 66 a seguinte redação:

Art.66. . .

§ 1" "Incorrerá nas mesmas penas
quem patrocinar a oferta"

Justificação

De acordo com o parecer do relator às
emendas 192, 139 e 194 apresentadas à Co
missão Mista que elaborou este projeto, "este
artigo não se aplica à publicidade" e sim à
oferta de produtos e serviços. No entender
do legislador, "no parágrafo 1\', onde se lê
publicidade, deve-se entender oferta".

Ora, se onde. se lê publicidade deve-se en
tender oferta, nada mais correto do que subs
tituir um vocábulo pelo outro, pois sabemos
que após pn?,mulgada a lei o que vai vigorar
é o que está escrito.

Sala das Sessões, 22 de junho de )990. 
Deputado Adolfo Oliveira; PFL - RI; Depu
tado Gastone Righi - Líder do PTB; Depu
tado José Lins - Vice-Líder do PFL.

EMENDA N"67

O § 2\' do art. 66 do Substitutivo ao PL
n" 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do
consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 66 ..
§ 2\' Se o crime é culposo.
Pena - Detenção de seis meses a dois

anos ou multa."

J ustificaçâo

A emenda objetiva resgatar a redação de
versão definitiva do Anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão instituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "Das Infrações Penais", elaborada pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão·
Mista, não se reveste do rigor devido, ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Lurdinha Sevignon - PT; Lúcio Alcantara
- PDT; - Augusto Carvalho - PCB' -
Maria de Lourdes Abadia - PSDB. '

EMENDA N"68

O art. 67 do Substitutivo ao PL n° 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 67. Fazer ou promover publi
cidade que sabe ou deveria saber ser en
ganoso ou abusivo.

Pena - Reclusão de um a cinco anos
e multa".

Justificação

A emenda objetiva resgatar a redação da
versão definitiva do Anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão instituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "Das Infrações Penais", elaborada pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão
Mista, não se reveste do rigor devido, ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputada Lurdinha Savignon - PT - Lúcio
Alcântara - PDT - Augusto Carvalho 
PCB - Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDA N"69

O art. 68 do Substitutivo ao PL n" 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 68. Fazer ou promover publi
cidade que sabe ou deveria saber ser ca
paz de induzir o consumidor a se com
portar de forma prejudicial ou perigosa
à sua saúde ou segurança.

Pena - Reclusão de um a cinco anos
e multa".

Justificação

A emenda objetiva resgatar a redação da
versão definitiva do Anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão instituída pelo Conselho de Defesa
do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "l?a~ Infrações Penais", elaborada pela
Comlssao do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão

Mista, não se reveste do rigor devido, ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputada Lurdinha Savignon - PT - Lúcio
Alcântara - PDT - Augusto Carvalho 
PCB -'- Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDA N'! 70
Emenda Supressiva ao Parágrafo único do

art. 68.

Suprima-se o parágrafo único do art. 68

Justificação

Não existe um critério objetivo para se sa
ber, matematicamente, o retorno que deter
minada campanha publicitária acarretará.

Algumas inciativas são bem sucedidas. e,
em alguns casos, aumenta muito a demanda
por determinado bem ou serviço.

Essas iniciativas devem, no mais das vezes,
ser aplaudidas pelo êxito apresentado e não
criminalizadas. Especialmente pelo alto grau
de subjetividade envolvido na questão.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1990. 
Deputado Adolfo Oliveira PFL-RI - Depu
tado Gastone Righi - Líder do PTB - Depu
tado José Lins, Vice-Líder do PFL.

EMENDA Nv 71

O art. 69 do Substitutivo ao PL n" 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 69. Deixa de organizar dados
fáticos, técnicos e científicos que dão ba
se à publicidade, assim como impedir ou
dificultar seu acesso aos consumidores.

Pena - Reclusão de um a quatro anos
e multa".

Justificação

A redação inicial da Comissão Mista (art.
68) também considerava infração penal as di
ficuldades opostas ao acesso do consumidor
aos dados fáticos, técnicos e científicos que
dão base à publicidade.

Com a emenda proposta, estamos resga
tando a redação original - por ser mais
abrangente - e agravando a pena de detenção.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomem - PT
Lúcio Alcântara - PDT- Augusto Carvalho
- PCB - Maria de Lourdes Abadia 
PSDB.

EMENDA N'" 72

O art. 70 do Sub~titutivo ao PL n" 3.683/89
(que dispõe sobre\a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 70. Empregar, na reparação
de produtos, peças ou componentes de
reposição usados, sem autorização do
consumidor.

Pena - Reclusão de um a quatro anos
e multa."



7432 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1990

Justificação

A emenda objetiva resgatar a redação da
versão definitiva do anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão instituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "Das Infrações Penais", elaborado pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das' penas.

Em realidade, a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão
Mista, não se reveste do rigor devido, ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomen - PT 
Deputado Lúcio Alcântara - PDT - Depu
tado Augusto Carvalho - PCB -.Deputada
Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDA N° 73

o art. 71 do Substitutivo ao PL n" 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 71. Utilizar, na cobrança de
dívidas, de coação, constrangimento físi
co ou moral, afirmações falsas, incor
retas ou enganosas ou de qualquer outro
procedimento que exponha o consumi
dor, injustificadamente, a ridículo ou in
terfira com seu trabalho, descanso ou
lazer.

Pena - Reclusão de um a quatro anos
e multa."

Justificação

A emenda objetiva resgatar a redação da
versão definitiva do anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão instituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "Das Infrações Penais", elaborado pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão
Mista, não se reveste do rigor devido, ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomein - PT 
Deputado Lúcio Alcântara - PDT - Depu
tado Augusto Carvalho - PCB - Deputada
Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDAN'74

Emenda ao Código de Defesa
ao Consumidor

Emenda Substitutiva

Substitua-se o art. 71, caput, pela seguinte
redação:

"Art. 71. Empregar, na cobrança
de dívidas ou contas, de meios não con
sentidos em lei e que possam se constituir

em constrangimento físico ou moral ao
devedor:"

Justificação

Da forma como está redigido, o art. 71
propicia ambigüidades e pode conduzir, na
prática, a sJtuações insólitas não admitidas,
inclusive, no Código Comercial (que estabe
lece os ritos consentâneos nos conflitos cre
dor-devedor) e no Código de Processo Civil
(onde estão definidos os' trâmites executó
rios).

Há, pbrtanto, um vasto edifício jurídico
a instruir o relacionamento entre as partes
envolvidas num contrato de valor pecuniário,
seja ele de compra e venda ou prestação de
serviços.

O constrangimento físico que se condena
muito mais para se fixar um princípio ético,
está, igualmente, previsto com as respectivas
cominações legais no Código Penal.

Assim, pretende esta emenda oferecer um
texto com maior clareza e que impeça tergi
versações desnecessárias capazes de frustrar
O próprio intento do preceito.

EMENDA N"75

O art. 72 do Substitutivo ao PL n" 3.6R3/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 72. Impedir ou dificultar o
acesso do consumidor às informações
que sobre ele constem em cadastros,
banco de dados, fichas' e registros.

Pena,-- Reclusão de um ~ quatro anos
e multa."

Parágrafo único.. Incorrerá nas mesmas
penas quem deixar de informar o consumidor
sobre a inserção de informações sobre sua
pessoa em cadastro, banco de dados, fichas
ou registros, quando não solicitado por escri
to por ele.

Justificação

A emenda objetiva resgatar a redação da
versão definitiva do anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão instituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redação do títu
lo "Das Infrações Penais", elaborado pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão
Mista, não se reveste do rigor devido, ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomem - PT 
Deputado Lúcio Alcântara - PDT - Depu
tado Augusto Carvalho - PCB - Deputada
Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDAN'76
O art. 73 do Substitutivo ao PL n° 3.6831R9

(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 73. Deixar de corrigir imedia
tamente informação sobre consumidor
de cadastro, banco de dados, fichas ou
registros que sahe ou deveria saber ser
inexata.

Pena - ReClusão de um a quatro anos
e multa."

Justificação

A emenda objetiva resgatar a redação da
versão definitiva do anteprojeto de Código
de Defesa do Consumidor elaborado pela Co
missão instituída pelo Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor.

Em nosso entendimento, a redaçãO do títu
lo "Das Infrações Penais", elaborado pela
Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, é mais aprimorada na fixa
ção das penas.

Em realidade, a redação do título "Das
Infrações Penais" do texto final da Comissão
Mista, não se reveste do rigor devido, ado
tando penalidades simbólicas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomem - PT 
Deputado Lúcio Alcântara - PDT - Depu
tado Augusto Carvalho - PCB - Deputada
Maria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDA N"77

O art. 74 do Substitutivo ao PL n'! 3.683/R9
(que dispüe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte red~ção:

..Art. 74. Deixar de entregar ao
consumidor o termo de garantia adequa
damente preenchido e com especificação
clara de seu conteúdo.

Pena - Detenção de seis meses a dois
anos."

Justificação'

A emenda confere um. rigor maior à pena
de detenção, cumulando-a com a pena de
multa.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1990. 
Deputado Lurdinha Savignon - PT - De
putado Lúcio Alcântara - PDT - Deputado
Augusto Carvalho - PCB - Deputada Ma
ria de Lourdes Abadia - PSDB.

EMENDAN9 78

Emenda Supressiva ao
Substitutivo do Relator do
Projeto de Lei n' 3.683/89

"Suprima-se o artigo 75 do Projeto de Lei
n° 3.683/89, elaborado pela Comissão Mista."

Justificação

A matéria objeto deste artigo já consta do
artigo 29 do Código Penal, que consagra a
teoria monista a respeito da pluralidade de
agentes ou concurso de autores. A segunda
parte do referido artigo entra em conflito com
o princípio inserido no artigo 13 e o da culpa
bilidade pessoal ou da instranscendência da



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira21 7433

I

responsabilidade penal. Aliás, foi a partir de
redação semelhante que a Medida Provisória
n" 153190 ensejou uma das mais reprováveis
violaçôes à liberdade individual de toda uma
digna famllia de empresários do Estado de
São Paulo, por isso, o governo se viu forçado
a retirá-la.

A sua supressão é um imperativo categó
rico.

Deputado Maurílio Ferreira Lima, Vice
Líder em exercício.

EMENDA N" 79

Ao Substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal:

Das Infraçôes Penais
Suprima-se o art. 75.

Justificação

A matéria objeto deste artigo já consta do
artigo 29 do Código Penal, que consagra .a
teoria monista a respeito da pluralidade de
agentes ou concurso de autores. A segunda
parte do referido artigo entra em conflito com
o princípio inserido no artigo 13 e o da culpa
bilidade pessoal ou da intranscendência da
responsabilidade penal.

Aliás, foi a partir de redação semelhante
que a Medida Provisória n" 153/90 ensejou
uma das mais reprováveis violações à liber
dade individual de toda uma digna família
de empresários do Estado de São Paulo e,
por isso, o Governo se viu forçado a retirá-Ia.
- Deputado Luís Roberto Ponte.

EMENDA N" 80

O caput do art. 79 do Substitutivo ao PL
n" 3.683/1\9 (que dispõe sobre a proteção ao
consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 79. O valor da fiança, nas in
frações de que trata este Código, será
fixado pelo juiz, ou pela autoridade que
presidir o inquérito, entre 200 (duzentas)
e 400.000 (quatrocentas mil) vezes o va
lor do Bônus do Tesouro Nacional Fis
cal, ou índice equivalente que venha a
substituí-lo.

Justificação

A emenda introduz o Bônus do Tesouro
Nacional Fiscal como critério para a fixação
da multa. Ao mesmo tempo, introduzimos
a possibilidade de adoção de índice equiva
lente, caso o BTNF venha a ser extinto, e
aumentado o valor da multa.

Sala das Sessôes, 22 de junho de 1990. 
Deputada Lurdinha Savignon - Lúcio AI·
cântara - Augusto Carvalho - Maria de
Lourdes Abadia.

Emenda Supressiva ao
Substitutivo do Relator ao
Projeto de Lei n' 3.683/89

"Suprima-se o artigo 80 do Projeto de Lei
n" 3.683/90, elaborado pela Comissão Mista."

Justificação

O Código Penal (art. 100) e o de Processo
Penal (arts. 24 e seguintes) regulam a ação
penal que é pública, salvo nos casos em que
a lei declará-Ia privativa do ofendido. A assis
tência é também deferida ao ofendido ou a
quem tenha li ualidade para representá-lo
(Código de Processo Penal, art. 268). A ação
penal subsidiária, cabível quando o órgão do
Ministério Público não promove 1\ ação públi
ca no prazo legal, também é confiada ao ofen
dido ouao·seu representante legal (Código
Penal, art. 100, § 3'1).

A legitimação para aação penal subsidiária
de outras pessoas e entidades é demagógica,
quando a tendência moderna é a de restrin
gi-Ia ao Ministério Público, que não se move
sob o impulso das paixões e das conveniências
políticas.

A tradição brasileira demonstra a exação
do Ministério Público no cumprimento de seu
principal dever como dominuslitis da ação
penal, não se justificando a alteração, nesta
parte, do Código Penal e do Processo Penal.

A admissão de uma ação penal popular,
extrapolando os termos da Carta Magna (art.
5'" inc. LIX), só vai servir a objetivos incon
fessáveis de chantagistas profis·sionais.

A supressão do art. 80, pois, é de toda
a conveniência.

Deputado Maurílio Ferreira Lima, Vice
Líder em exercício.

EMENDA N" 82

Ao substitutivo do relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Das InfraçÕes Penais
Suprima-se o art." 80..

Justificação

O Código Penal (art. 100) e de Processo
Penal (arts. 24 e seguintes) regulam a ação
penal que é pública, salvó nos casos em que
a lei declará-la privativa do ofendido. A assis
tência é também deferida ao ofendido ou a
quem tenha qu'alidade para representá-lo
(Código de Processo Penal, art. 268). A ação
penal subsidiária, cabível quando o órgão do
Ministério Público não promove a ação públi
cano prazo'legal, também é confiada ao ofen
dido ou ao seu representante legal (Código
Penal, art. IOD, § 3").

A legitimação para a ação penal subsidiária
de outras pessoas ~ entidades é demagógica,
quando a tendência moderna é a de restrin
gi-Ia ao Ministério Público, que não se move
sob o impulso das paixões e das conveniências
políticas.

A tradição brasileira demonstra a exação
do Ministério Público no cumprimento de seu
principal dever como dominus Iitis da ação
penal, não se justificando a alteração, nesta
parte, do Código Penal e do Processo Penal.

A admissão de uma ação penal popular,
extrapolando os termos da Carta Magna (art.
5", inciso LIX), só vai servir a objetivos incon
fessáveis de chantagistas profissionais.

Deputado Luís Roberto Ponte.

EMENDA N"1l3
(Emenda Supressiva)

Ao substitutivo do relator no Projeto
de Lei n' 3.683/89.

Suprima-se do art. 86 a frase "ainda que
of arquivo ou banco de dados pertençam a
riessoas ou entidades de direito privado", fi
cando a redação do art. 86 da seguinte forma:

Art. 1l6. Aplica-se o habeas data à tutela
Hos direitos e interesse dos consumidores.

Justificação

O texto do art. 86 fere o disposto na letra
a do inciso LXXII do art. 5" da Constituição
Federal, porque o mesmo assegura a conces
são de habeàs data" para assegurar o conhe
cimento de informaçõeHelativas a pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos
de dados de entidades governamentais ou de
caráter público" (grifamos).

Sala das Sessões, de junho de 1990. -
Deputado Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB
- Deputado Afif Domingos, Líder do PL.

EMENDA N" 84

Ao Projeto de Código de Defesa do
Consumidor.

Dê-se ao artigo 90 do Projeto de Código
de Defesa do Consumidor a seguinte reda
ção:

"Art. 90. A multa civil imposta na
sentença reverterá em benefício da
União."

Justificação

O dispositivo, tal como se encontra redigi
do, poderá subverter os objetivos da lei, que
visa. única e exclusivamente, à proteção do
consumidor. Ademais, mui justamente, o le
gislador já conferiu às associações a isenção
de custas e demais ônus processuais neces
sários aó exercício do munus que a lei lhes
outorga. Mais adequado que os recursos se
jam alocados às atividades de fiscalização,
a cargo dos órgãos competentes da União.

Sala das Comissões, de de 1990.
- Deputado Luiz Henrique.

EMENDA Nu 85
(Substitutivo)

Acrescenta-se na Seção lI! do Capítulo VI
artigo com a seguinte redação:

"Art. Nos contratos de adesão em que
houver cláusulas resolutivas alternativas, a
escolha entre elas caberá ao aderente."

Justificação

Regra geral, os contratos de adesão im
põem cláusulas que beneficiam principalmen
te uma das p~rtes. Se uma delas é que deter
mina as hipóteses de resolução contratual,
sem que a outra pos~a modificá-las ou repe
li-las, é justo que a esta seja dado o direito
de escolha sobre as hipóteses aventadas, asse-o
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gurando-se assim o justo equilíbrio na relação
contratual.

Sala das Sessões, de de 1990. -
Deputado Gastone Righi, Líder do PTB.
-Deputado Jofran Frejat, Vice~Líder do
PFL.

EMENDA N'86
(Substitutivo)

Acrescente-se. onde couber, artigo com a
seguinte redação:

"Art. Desconsiderar-se-á a pessoa jurí
dica sempre que os efeitos de sua persona
lidade forem, de alguma forma, obstáculos
para o ressarcimento dos prejuízos causados
pela sociedade."

Justificação

Os prejuízos causados devem ser sempre
ressarcidos e a lei deve zelar para que nada
entrave esse ressarcimento.

Sala das Sessões, de de 1990. -
Deputado Gastone Righi, Líder do PTS 
Deputado Jofran Frejat, Vice-Líder do PFL.

PROJETOS APRESENTADOS

PROJETO DE LEI N' 5.234, DE 1990
(Do Sr. Paulo Macarini)

Autoriza o Poder Executivo a desapro·
priar por interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis rurais da
área de influência da Ferrovia de Integra·
ção Norte·Sul e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Agricultura
e Política Rural- art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autori

zado a desapropriar por interesse social, para
fins de reforma agrária os imóveis rurais si
tuados na área de influência da Ferrovia de
Integração Norte-Sul, localizados nos muni
cípios discriminados no Decreto n" 94.288,
de 28 de abril de 1987, nos Estados de Goiás,
Maranhão e em áreas do Distrito Federal des
tinados a projetos de colonização, para assen
tamento de pequenos agricultores, assim co
mo para a implantação de projetos de reflo
restamento.

§ 1° A área de influência referida no ca·
put deste artigo compreende, aproximada
mente, 10.000.000 ha (dez milhões de hecta
res).

§ 2° Os projetos de colonização serão
concebidos em áreas próprias destinadas à
agricultura, em lotes de até 25 ha (vinte e
cinco hectares).

§ 3' As áreas não compreendidas nos
projetos de colonização serão destinadas a
reflorestamento, a ser executado por empre
sas brasileiras, mediante licitação, sem qual
quer ônus ao Tesouro Nacional.

Art. 2" A Rede Feroviária Federal S.A.
instalará ao longo da Ferrovia de Integração
Norte-Sul, a cada intervalo de até cinqüenta

quilômetros, uma estação ferroviária, como
embrião de uma nova fronteira urbana, agrí
cola e industrial.

Parágrafo único. A localização, planta,
projeto, urbanização, assim como mercado
imobiliário das cidades previstas no caput
deste artigo, estarão a cargo da iniciativa pri
vada, mediante licitação, sem ônus de qual
quer natureza para os cofres públicos.

Art. 3" A desapropriação reger-se-á pe
los dispositivos previstos na Lei n" 4.504, de
30 de novembro de 1964, pelo Decreto-Lei
n" 554, de 25 de abril de 1969 e pelos artigos
184 e seguintes da Constituição Federal.

Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Justificação

Visa o presente projeto a incrementar, de
maneira racional e estratégica, a ocupação
territorial na faixa abrangida pela Ferrovia
de Integração Norte-Sul, deslocando e des
concentrando o palco das ações do desenvol
vimento brasileiro, a exemplo do que países
com dimensões continentais, como os Esta
dos Unidos, Canadá e União Soviética, há
muito fizeram.

Preliminarmente, objetiva o projeto trazer
este tema de especial relevância ao povo bra
sileiro, hoje já transformado em incipiente
realidade, para o amplo debate nacional,
através das lideranças representadas no Con
gresso.

Estima-se que a área de influência da Fer
rovia Norte-Sul é superior a 10.000.000 hecta
res, dotada de solos férteis, boas condições
para reflorestamento, recursos hídricos em
abundância e reservas minerais considerá
veis. Seu potencial, como se vê, é dos mais
promissores. Falta-lhe, todavia, condições de
transporte a baixo custo, que permitam atin
gir os centros consumidores do País e o mer
cado internacional.

As perspectivas apontam para uma estima
tiva de produção agrícola da ordem de trinta
milhões de toneladas/ano, com o aproveita
mento de pouco mais de 10% da área total.

Os grandes projetos de reflorestamento
constituem-se em atividades especialmente
propícias à região, eis que a mesma possui
cerca de cinco milhões de hectares de área
contínua aproveitável na produção de cava
cos de madeira, de carvão vegetal e de madei
ras próprias para celulose e papel.

Apenas a título de exemplo, a produção
brasileira de fibra curta para celulose, extraí
da do eucalipto, poderia dominar o mercado
mundial com a utilização dessa área do Brasil
Central.

Aliando-se a isso, poderíamos ter uma
grande produção de carvão vegetal que per
mitiria a criação de um parque de ferro-gusa
de alta qualidade para suprir o mercado na
cional em expansão e também o mercado in
ternacional.

Os cavacos de madeira serviriam como al
ternativa de oferta de combustível barato,
renovável e não-poluente, contribuindo para
minimizar nossas deficiências energéticas.

Justificação

Tais projetos, conjugados com as grandes
reservas de minérios, notadamente Carajás,
e de gás do Norte do País, poderiam gerar
a produção de ferro-liga, ferro-esponja e ou
tros insumos siderúrgicos vitais tanto externa
quanto internamente.

Os recursos naturais de solo, água, clima,
energia, produtos vegetais e agrícolas enseja
riam, por seu turno, o surgimento de um par
que agroindustrial potencialmente promis
sor.

No intuito de racionalizar e promover o
desenvolvimento equilibrado e harmônico
das regiões Centro Oeste e amazônica, pro
põem-s'e duas medidas de impacto no proje
to: a reforma agrária na área de influência
da Ferrovia e ações de reflorestamento.

A reforma agrária beneficiando pequenos
produtores, além de contribuir para solucio
nar o grave problema social de fixação do
homem ao campo, elide inúteis e estéreis dis
cussões sobre eventuais favorecimentos aos
donos de extensas propriedades.

A fim de oferecer a infra-estrutura adequa
da às milhares de novas fammas que se fixa
riam na região, construir-se-ia a cada 50 qui
lômetros uma estação da Ferrovia Norte-Sul,
verdadeiro embrião de uma nova fronteira
agrícola, 'industrial e urbana. Tais cidades,
em torno das estações, seriam entregues pela
própria Rede Ferroviária Federal à iniciativa
privada, visando à ocupação de espaços, à
organização de novos centros urbanos, ao fu
turo do País, e à imagem da previsão e do
planejamento. O protótipo poderia ser até
mesmo o projeto do Plano Piloto de Brasília,
onde tudo ou quase tudo está planejado, pen
sado e previsto em prol do bem-estar do cida
dão.

Dessa forma, haveria desconcentração da
população que atualmente, por falta de op
ção, dirige-se basicamente para o Centro-Sul
onde vai inchar as cidades, através das fave
las, comprometendo a qualidade de vida para
grande número de pessoas.

A abertura pelo Governo de projetos qe
reflorestamento, na área de aproximadamen
te cinco milhões de hectares, possuidora de
características ímpares no mundo, seria diri
gido às empresas privadas nacionais, que vis
lumbrariam as perspectivas de progresso na
produção de fibras para papel e celulose aci
ma identificadas.

Justificação

A integração das regiões brasileiras por um
transporte de baixos custos revela-se um pro
jeto de magnitude mundial, que pela sua pr~

pria natureza de promotor do ~esen,:olvi
mento trará retorno aos recursos Investidos.

Enfim, a Ferrovia de Integração Norte-Sul,
consubstanciada num projeto integrado de
reforma agrária, produção de alimentos, em
briões de novos núcleos urbanos, agrícolas
e industriais, produção de celulose e papel,
projetos de irrigação, poderá repetir, n~s

próximos quarenta anos, o papel extraordi
nário que, por exemplo, a estrada de ferro
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representou para a colonização do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no início
deste século.

Sala das Sessões, 29 de maio de 1990. 
Deputado Paulo Macarini.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TTÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO III
Da Política Agrícola e Fundiária

e da Reforma Agrária

Art. 184.. Compete à União desapro
priar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cum
prindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização em títulos da dívida agrária,
com cláusula d,e preservação do valor real,
resgatáyeis no prazo de até vinte anos, a par
tir do segundo. an.o de sua emissão, e cuja
utilizaçãq será definida,em lei.

§ 1· As benfeitorias úteis ,e necessárias
serão indenizadas em dinheiro.

§ 2· O decreto q~e declarar o imóvel co
mo de inter~sse social, para fins de reforma
agrária, autoriza a União a propor a ação
de desapropriação.

§ 3" Cabe à lei complementar eS,tabelecer
procedimento contraditório especial, de rito
sumário, para o processo jupicial de desapro-
priação.. .

§ 4" O orçamento fixará anualmente o
volume total de títulos da dívida agrária, as
sim como o montante de recursos para aten
der ao programa de reforma agrária no exer·
cício.

§ 59 São isentas de impostos federais, es
taduais e municipais as operações de transfe
rência de imóveis desapropriados para fins
de reforma agrária.

DECRETO N" 94.288,
DE 28 DE ABRIL DE 1987

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou
instituição de servidão de passagem, a
favor da Valec - Engenharia e Constru
ções Limitada, imóveis constituídos de
terras, acessões e benfeitorias situadas
nos municípios abaixo discriminados, nos
Estados de Goiás, Maranhão e em áreas
do Distrito Federal.

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 81, item III,
da Constituição Federal, tendo em vista o
que determina o Decreto-Lei n'l 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n'
2.71'6, de 21 de maio de 1956, ede confor
midade com o Decreto n' 94.176, de 2 de
abril de 1987, que outorgou à Valec-Enge
nharia e Construçôes Limitada a concessão
para a construção, uso e gozo de uma estrada
de ferro, na direção geral norte-sul, fazendo
conexão entre a Estrada de Ferro Carajás,
nas proximidades de Açailândia, no Estado
do Maranhão e os ramais da Rede Ferroviária
Federal S.A. que demandam o Planalto Cen
tral, na região Brasília-Anápolis, tudo nos
termos do contrato de concessão celebrado
entre o Ministério dos Transportes e aquela
empresa, no dia 22 de abril de 1987, e do

que consta do Processo n" MT 005.776/87,
decreta:

Art. I" Ficam declaradbs de utilidade
pública, para fins de desapropriação, total
ou parcial, ou instituição de servidão de pas
sagem, em favor da Valec - Engenharia e
Construções Limitada, os imóveis constituí
dos de terras, acessões e benfeitorias de pro
priedade particular, bem como o domínio útil
dos terrenos porventura foreiros situados nos
Municípios de Filadélfia, Presidente Kenne
dy, Guaraí, Miracema do Norte, Porto Na
cional, Brejinho de Nazaré, Gurupi, Peixe,
Porangatu, Santa Tereza de Goiás, Formoso,
Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte,
Uruaçu, Barro Alto, Pirenópolis, Padre Ber
nardo, Corumbá de Goiás e Santo Antônio
do Descoberto, todos no Estado de Goiás,
nos Municípios de Açailândia, João Lisboa,
Imperatriz, Montes Altos, Porto Franco, Es
treito, Wanderlândia e Babaçulândia, no Es
tado do Maranhão, e em áreas do Distrito
Federal necessários à construção, operação
e segurança de uma estrada de ferro, na dire
ção geral norte-sul, fazendo conexão entre
a Estrada de Ferro Carajás, nas proximidades
de Aç.ailândia, no Estado do Maranhão, e

'os ramais da Rede Ferroviária Federal S.A.
que demandam o Planalto Central na região
Brasília-Anápolis, e perfazendo uma 'exten
são de 1.517 quilômetros, imóveis esses re
presentados pelas faixas de terrenos assina
ladas em mosaico cartográfico, a partir da
restituição aerofotogramétrica na escala de
1/100.000, conforme plantas de n°S FNS-Sü
DES009-91-0100 a 0122, constantes do Pro
cesso n" MT-005. 776/87.

Art. 2' As faixas de terra compreendidas
no presente decreto possuem aproximada
mente, um total de 1.586.895.000m'2 (um bi
lhão,. quinhentos e oitenta e seis milhões e
oitocentos e noventa e cinco mil metros qua
drados) e têm as seguintes delimitações, em
coordenadas geográficas:

Coordenadas Geogrãficas do Ponto Distâncias
Pontos

E/W N/S D E

O 47"24'01" 4"54'58" 500 500
1 47"21'42" 4"58'37" 500 500
2 47"21'26" 5"00'57" 700 500
3 47"23' 13" 5"03'57" 500 700
4 47"23'50" 5"05'51" 500 500
5 47"23'37" 5"07'01" 500 500
6 47"24'50" 5"10'24" 800 500
7 47"25'35" 5" 11 '02" 500 500
8 47"25'51" 5"13'20" 500 500
9 47"25'25" 5"14'17" 500 500

10 47°24'46" 5°14'30" 500 500
11 47"24'35" 5"15'57" 500 800
12 47°22' 14" 5°17'18" 500 500
13 47"21'57" 5°18'44" 500 500
14 47°22' 10" 5"20'08" 500 500
15 47"23'42" 5°24'30" 850 950
16 47"27'06" 5"26'31" 500 500
17 47"27'48" 5"27'57" 500 500
18 47°27'30" 5 °29' 10" 500 500
19 47°25'45" 5 "30' 12" 500 500
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Coordenadas Geogriflcas do Ponto Dlstânclàs
Pontos

E/W N/S o E

20 47°25'39" 5°31'15" 500 500
21 47°25'56" 5°32'20" 500 500
22 47°26'39" 5°33'23" 500 500
23 47°26'21" 5°36'36" 600 500
24 47°27'39" 6°41'31" 500 500
25 47°28'47" 6°43' 18" 700 500
26 47°28'33" 6°44' 17" 500 500
27 47°27'38" 6°45'21" 500 500
28 47°26' 13" 6°48'10" 500 500
29 47°24'57" 6°50'05" 500 500
30 47°24'36" 6°52'52" 500 500
31 47°24'40" 6°56'58" 700 500
32 47°24' 15" 6°00'26" 500 500
33 47°23'04" 6°03'30" 500 550
34 47°23'58" 6°09'15" 600 600
35 47°21'29" 6°14'55" 400 600
36 47°22'02" 6°17'37" 500 450
37 47°22'54" 6°18'55" 700 500
38 47°23'23" 6°23'15" 400 600
39 47°25'10" 6°26'23" 550 600
40 47°24'29" 6°29'12" 400 550
41 47°24'45" 6 °30' 15" 500 500
42 47°26'05" 6°31'30" 500 500
43 47°26'11" 6°32'29" 500 500
44 47°27'05" 6°33'41" 500 500
45 47°28'09" 6°33'50" 600 700
46 47°28'15" 6°34'20" 500 350
47 47°28'51" 6°36'53" 500 500
48 47°30'20" 6°39'37"- 500 500
49 47°30' 17" 6°45'23" 800 500
50 47°31'20" 6°47'12" 500 450
51 47°32'12" 6°49'31" 650 400
52 47°31'57" 6°51'34" 500 500
53 47°31'02" 6°52' 12" 500 500
54 47°30'57" 6°53'52" 500 500
55 47°31'21" 6°55'20" 600 200
56 47°32'26" 6°57'09" 500 500
57 47°32'24" 6°58'31" 500 500
58 47°33'51" 6°59'30" 500 500
59 47°36'04" 7°02'31" 500 500

60 47°36'30" 7°04' 13" 500 350
61 47°37'57" 7°05'31" 500 500
62 47°38'42" 7°07'15" 500 500
63 47°40'00" 7°07'48" 500 500
64 47°42'39" 7°07'44" 500 400
65 47°46' lO" 7°10'13" 500 500
66 47°46'26" 7°11'05" 500 500
67 47°45'37" 7°12'16" 450 550
68 47°45'17" 7°13'18" 500 600
69 47°43'49" 7°16'36" 600 600
70 47°44'58" 7°21'12" 600 600
71 47°44'52" 7°23'51" 550 500
72 47°43'32" 7°24'58" 600 700
73 47°43'58" 7°25'53" 700 700
74 47°42'31" 7°26'47" 650 650
75 47°42'59" 7°27'58" 600 550
76 47°42'21" 7°28'42" 650 650
77 47°42'51" 7 °29' 18" 600 650
78 47°42'17" 7°30'00" 500 500
79 47°42'25" 7°30'57" 500 500
80 47°44'40" 7°35'10" 500 500
81 47°44'59" 7°39'21" 500 500
82 47°45'33" 7°41'17" 500 500
83 47°46'54" 7°42'55" 500 500
84 47°49'23" 7°43'52" 500 500
85 47°51'16" 7°45'18" 500 500
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Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos

o EE/W N/S

86 47°56'22" 7°45'23" 500 500
87 47°55'36" 7°46'41" 600 500
88 47°56'46" 7°49'00" 500 500
89 47°56'39" 7°50'33" 500 600
90 47°58'49" 7°53'07" 500 500
91 47°59'48" 7°55'03" 500 500
92 48°00' 16" 7°55'33" 500 500
93 48°00'28" 7°57'23" 500 500
94 48°01'06" 7°58'10" 500 500
95 48°00'56" 8°00'33" 500 500
96 48°01'41" 8°03'00" 500 500
97 48°02'39" 8°03'26" 600 750
98 48°02'36" 8°03'39" 500 500
99 48°02'56" 8°03'48" 500 500

100 48°04'2à" 8°04'05" 500 500
101 48°05'44" 8°05' 13" 500 500
102 48°06'45" 8°04'39" 400 600
103 48°08'12" 8°05' 12" 400 700
104 48°08'05" 8°06'24" 400 500
105 48°09'44" 8°06'05" 650 500
106 48°12'00" 8°09'21" 600 600
107 48 ° 10 '58" 8° 10'49" 550 450
108 48 ° 11 ' 12" 8°12'23" 500 600
109 48° 10 '47" 8°14'47" 500 550
110 48°09'09" 8°17'15" 700 400111 48°08'07" 8°20'33" 750 350112 48°07'55" 8°23'04" 700 350113 48°07'59" 8°25'15" 850 350114 48°08'03" 8°30'30" 700 550115 48°09' 13" 8°31'36" 500 600116 48°10'42" 8°35'11" 500 550117 48°10;22" 8°36'24" 500 500118 48°08'37" 8°39,'08" 500 500119 48°08' 19" 8°41' 17" 500 500120 48°08'55" 8°42'48" 550 500121 48°09'10" 8°44'45" 500 500122 48°07'58" 8°47'58" 800 500123 48°08'29" 8°49'05" 500 500124 48°10'34" 8°50'17" 450 500125 48° 11'07" 8°52' 17" 500 450126 48° 10'51" 8°56'00" 500 500127 48°11'35" 8°56'58" 500 450128 48° 11'31" 8°57'58" 500 400129 48°12'04" 8°58'47" 400 500130 48° 11'02" 8°59'03" 500 500131 48° 14'06" 9°01'36" 500 450132 48° 16' 14" 9°03' la" 500 500133 48°17'06" 9°04'44" 500 500134 48° 17' la" 9°06'3·r '500 500

135 48 ° 18 '51" 9°07'3 " 450 450136 48° 19' 13" 9°08'46" 500 500137 48°19'08" 9°10'26" 500 500138 48°19'46" 9°12'22" 500 500139 48°20'50" 9°13'57" 500 500140 48°20'59" 9°16'13" 500 600141 48°22'03" 9°17'10" 500 500142 48°22'49" 9°18'20" 500 500143 48°23'54" 9°21'45" 500 500144 48°23'57" 9°23'41" 500 500145 48°24'28" 9°24'57" 500 500146 48°24'34" 9°28'39" 500 500147 48°23'24" 9°30' 11" 500 500148 48°23'48" 9°31'10" 500 500149 48°24'04" 9°33'46" 500 500150 48°23'56" 9°34'35" 500 500151 48°24'35" 9°35'46" 500 500
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Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos

E/W N/S O E

152 48°24'35" 9°37' 14" 500 500
153 48°24'08" 9°38'51" 500 500
154 48°23'03" 9°40'36" 500 500
155 48°22'32" 9°40'49" 500 500
156 48°21'59" 9°43'07" 500 500
157 48°22'07" 9°44'42" 500 500
158 48°23'26" 9°46'36" 500 500
159 48°22' 19" 9°48'46" 500 500
160 48°22'49" 9°50'08" 500 500
161 48°22'32" 9°51'31" 500 500
162 48°22'57" 9°53'33" 500 750
163 48°22'52" 9°55'49" 500 500
164 48°23' 17" 9°56'26" 750 800
165 48°21'28" 9°59'20" 500 600
166 48°20'24" 10°01'34" 500 500
167 48°20'22" 10°01'59" 450 500
168 48°21'43" 10°01'57" 450 500
169 48°22'41" 10°02'36" 500 500
170 48°25'19" 10°06'56" 500 500
171 48°25'37" 10°08'03" 500 500
172 48°26'11" 10°08'35" 500 500
173 48°26'18" 10°09'37" 500 500
174 48°26'43" 10°10'16" 500 500
175 48°26'30" 10°11'20" 850 500
176 48°26'46" 10°12'33" 500 500
177 48°26'03" 10°13'37" 500 500
178 48°25'38" 10° 16'04" 500 600
179 48°26'34" "10° 18' 11 " 450 500
180 48°26'38" 10°22'05" 500 500
181 48°26' 13" 10°23'27" 500 500
182 48°26'10" 10°26'44" 450 450
183 48°25'47" 10°27'46" 500 600
184 48°26'30" 10°28'56" 500 400
185 48°28'12" 10°30'43" 450 500
186 48°27'44" 10°32'48" 500 500
187 48°27'41" 10°34'15" 500 500
188 48°26' 17" 10°37'02" 500 500
189 48°26'09" 10°38'45" 500 500
190 48°26'20" 10°39'02" 500 500
191 48°27'41" 10°41'38" 500 500
192 48°27'49" 10°42'24" 500 500
193 48°27'34" 10°43'26" 500 500
194 48°26' 17" 10°45'48" 500 500
195 48°25'35" 10°46'27" 500 500
196 48°24'55" 10°48'06" 500 800
197 48°26'32" 10°50'41" 500 600
198 48°26'42" 10°53'01 " 500 500
199 48°28'07" 10°55'17" 500 500
200 4a030'OO" 10°55'46" 500 500
201 48°32'01" 10°57'32" 500 500
202 48°33'24" 10°59'56" 500 500
203 48°33'58" 11°02'09" 500 400
204 48°33'59" 11°03'06" 500 850
205 48°32'37" 11°08'35" 500 500
206 48°33'06" 11 ° 11 ' 05" 400 500
207 48°32'45" 11°12'10" 500 500
208 48°30'46" 11°14'08" 500 500
209 48°29'57" 11°14'35" 500 500
210 48°29'50" 11°15'36" 500 500
211 48°29'05" 11°16'05" 500 500
212 48°28'42" 11°17'36" 500 500
213 48°29'37" 11°19'20" 500 500
214 48°31'09" 11°20'34" 500 500
215 48°32'36" 11°20'39" :500 500
216 48°34'41" 11 °21 ' 48" '450 500
217 48°36'29" 11°23'55" 500 500
218 48°38'08" 11°28'01" 450 550
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Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos

E/W N/S D E

219 48°38'15" 11°28'08" 500 500
220 48°39'09" 11°29'22" 500 600
221 48°43'24" 11°33'43" 600 500
222 48°44'01" 11°33'56" 500 500
223 48°44'47" 11°35'35" 500 500
224 48°44'40" 11°36'43" 500 500
225 48°45'56" 11 °41 ' 02" 600 600
226 48°49'40" 11°44'45" 550 500
227 48°49'04" 11°45'44" 450 500
228 48°47'09" 11°49'04" 500 550
229 48°47' 19" 11°49'54" 500 600
230 48°47'32" 11°51'16" 500 500
231 48°48'21" 11°52'38" 850 500
232 48°47'42" 11°53'43" 500 500
233 48°48'21" 11°51'31" 500 500
234 48°52'52" 11°59'57" 650 600
235 48°53' 10" 12°00'45" 500 500
236 48°52'14" 12°02'07" 500 500
237 48°52'00" 12°03'26" 450 700
238 48°53'12" 12 °09' 15" 450 600
239 48°53'18" 12 ° 11'04" 500 500
240 48°54'20" 12°13'04" 500 500
241 48°55'20" 12°19'02" 550 500
242 48°56'41" 12°00'34" 450 500
243 48°56'48" 12°21'41" 500 500
244 48°56'23" 12°23' 15" 500 500
245 48°57'34" 12°27'49" 500 500
246 48°57'28" 12°31'09" 700 500
247 48°57'43" 12°33'22" 500 500
248 48°57'18" 12°35'31" 500 500
249 48°57'44" 12°38'03" 500 500
250 48°57'23" 12°44'24" 500 500
251 48°57'53" 12°46'57" 500 500
252 48°57'34" 12°48'58" 500 700
253 48°56'25" 12°51'50" 500 800
254 48°54'55" 12°53'53" 500 500
255 48°54'50" 12°55'05" 450 500
256 48°53'45" 12°56'48" 500 500
257 48°53'54" 13°01'38" 500 500
258 48°55'04" 13°03'55" 450 500
259 48°54'49" 13°06'28" 500 500
260 48°55'37" 13°11'28" 450 500
261 48°55'45" 13° 14'47" 500 500
262 48°56'32" 13°15'33" 500 500
263 48°57'55" 13°18'42" 450 550
264 48°59'24" 13°20'00" 450 500
265 49°01' 17" 13°33'28" 500 500
266 49°00'58" 13°34'11" 450 550
267 48°59'15" 13°25'39" 550 450
268 48°58'39" 13°28'13" 500 800
269 48°58'44" 13°29'31" 450 550
270 48°58'59" 13°30'36" 400 500
271 48°59'40" 13°32'03" 500 500
272 48°58'57" 13°33'42" 450 500
273 48°57'24" 13°35'43" 500 500
274 48°57'27" 13°39'51" 500 500
275 48°58'22" 13°40'57" 450 500
276 48°58'40" 13°41'58" 500 500
277 48°58'35" 13 °43' lO" 450 550
278 48°58'52" 13°43'45" 500 550
279 48°58'30" 13°44'39" 500 500
280 48°58'29" 13°46'12" 500 500
281 48°59'32" 13°47'17" 500 500
282 48°59'29" 13°48'02" 500 500
283 49°00'27" 13°50'45" 500 500
284 49°02'21" 13°51'48" 500 500
285 49°02'59" 13°52'58" 450 500
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Coordenadas Geográficas do Ponto Distancias
Pontos

EjW Nj5 D E

286 49'0.4'33" 13'53'53" 500 500
287 49'05'45" 13'55'25" 500 500
288 49'05'48" 13'56'16" 450 500
289 49'05'20" 13'57'00" 1000 500
290 49'05'31" 13'57'30" 500 500
291 49'07'30" 13'58'22" 500 500
292 49'07'08" 13'59'24" 700 500
293 49'07'39" 14'00' 10" 400 600
294 49'08'15" 14'00'36" 500 500
295 49'07'54" 14'03'01" 500 500
296 49'07'35" 14'05'30" 500 500
297 49'08'44" 14'07'27" 500 500
298 49'08'54" 14'08'44" 500 500
299 49'07'50" 14'09'41" 500 500
300 49'07'57" 14'10'06" 550 500
301 49'08'20" 14'10'49" 500 500
302 49'08'20" 14'11'20" 500 500
303 49'07'45" 14'11'58" 500 500
304 49'06'20" 14'12'37" 500 500
305 49'06'32" 14'13'22" 500 500
306 49'05'31" 14'15'02" 500 500
307 49'04'30" 14'15'58" 500 500
308 49'03' 14" 140.16'40" 500 500
309 49'02'55" 14'17'56" 500 500
310 49'02'52" 14'18'52" 500 500
311 49'03'27" 14'19'24" 600 500
312 49'04'47" 14'20'00" 600 500
313 49'04'50" 14'21'32" 500 500
314 49'02'30" 14'24'31" 450 500
315 49'02'24" 14'25'51" 500 500
316 49'02'42" 14'26'54" 500 500
317 49'03'37" 14'28'03" 500 500
318 49'04'00" 14'29'24" 500 500
319 49'04'14" 14 '30' 17" 700 500
320 49'04'39" 14'30'39" 500 500
321 49'04'39" 14 '31'06" 500 500
322 49'03'42" 14'31'45" 500 500
323 49'03'32" 14'32'11" 500 500
324 49'04'02" 14'33'16" 450 550
325 49'03'33" 14'34'05" 500 500
326 49'03'08" 14'35'58" 500 500
327 49'01'36" 14'37'44" 600 600
328 49'01'16" 14'38'21" 500 500
329 48'59'30" 14'39'21" 450 500
330 48'58'25" 14'39'15" 500 500
331 48'58'23" 14'40'00" 450 550
332 48'51'08" 14'40'59" 500 500
333 48'55'26" 14'40'54" 500 500
334 48'54'24" 14'40'28" 500 500
335 48'53' 17" 14'41'04" 500 500
336 48'52'38" 14'41'43" 500 500
337 48'49'28" 14'41'25" 700 500
338 48'48'21" 14 '40' 17" 450 850
339 48'47'59" 14'39'31" 550 500
340 48'46'59" 14'40' 14" 500 700
341 48'45'02" 14'39'38" 500 500
342 48'43'44" 14'40'00" 500 500
343 48'44'30" 14'40'47" 500 500
344 48'44'08" 14'41'33" 500 500
345 48'44'38" 14'43' 16" 500 500
346 48'44'51" 14'43'42" 500 500
347 48'43'49" 14'44'31" 500 500
348 48'43'57" 14'45'04" 400 950
349 48'43'32" 14'45'49" 500 500
350 48'44'17" 14'46'50" 500 500
351 48'44'29" 14'48'10" 500 500
352 48'45'55" 14'50'36" 500 500
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Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos

E/W N/5 D E

353 48°46'40" 14°52'50" 500 500
354 48°48'53" 14°55'39" 500 500
355 48°49'43" 14°57'21" 500 500
356 48°49'25" 14°58'10" 600 500
357 48°50'11" 15°00'14" 500 500
358 48°49'23" 15°01'19" 500 500
359 48°49'34" 15°01'35" 500 500
360 48°48'32" 15°02'30" 750 500
361 48°48'35" 15°03'03" 500 500
362 48°48'35" 15°03'52" 500 500
363 48°49'39" 15°05'35" 500 500
364 48°50'37" 15°06'19" 500 500
365 48°49'57" 15°07'09" 500 450
366 48°49'34" 15°08'05" 500 500
367 48°49'44" 15°08'59" 500 500
368 48°48'20" 15°09'31" 500 500
369 48°48'03" 15°09'52" 500 500
370 48°47'26" 15° 10 '00" 500 500
371 48°46'29" 15 ° 10'29" 500 500
372 48°45'39" 15°10'07" 500 500
373 48°44'34" 15°09'39" 550 600
374 48°43'27" 15° 11'02" 750 600
375 48°43'58" 15° 11'32" 450 550
376 48°43'08" 15°13'32" 500 500
377 48°42'24" 15°13'49" 500 500
378 48°42'11" 15°14'24" 500 500
379 48°41'09" 15°14'39" 500 500
380 48°41'14" 15°15'35" 500 500
381 48°40'56" 15°15'56" 500 550
382 48°39'44" 15°16'12" 450 500
383 48°38'43" 15°15'54" 500 500
384 48°37'26" 15°15'53" 500 500
385 48°36'44" 15°16'07" 500 500
386 48°36'09" 15°15'36" 500 500
387 48°34'55" 15°16'32" 500 500
388 48°34'45" 15°17'34" 500 500
389 48°34' 13" 15°17'56" 500 500
390 48°32'56" 15°18'13" 500 500
391 48°32'06" 15°17'29" 500 500
392 48°31'34" 15°17'21" 500 500
393 48°29'25" 15°17'33" 500 500
394 48°26'38" 15°16'38" 500 500
395 48°25'00" 15°17'04" 450 500
396 48°24'26" 15°16'51" 500 500
397 48°23'05" 15°17'04" 500 550
398 48°21'34" 15°15'40" 550 500
399 48°20'47" 15°15'33" 500 500
400 48°19'20" 15°16'25" 500 550
401 48°18'60" 15°16'54" 450 600
402 48° 17' 12" 15°17'43" 550 500
403 48°16'06" 15°18'42" 500 500
404 48°15'48" 15°19'11" 500 500
405 48°16'02" 15°22'17" 500 700
406 48°14'28" 15°23'06" 500 550
407 48°14'28" 15°23'48" 500 550
408 48°14'55" 15°24'27" 500 550
409 48°14'35" 15°24'43" 500 500
410 48°12'24" 15°24'53" 500 500
411 48° 12' 14" 15°25'13" 500 550
412 48.°12'17" 15°26'12" 450 500
413 48;° 13'04" 15°26'51" 500 550
414 48~13'24" 15°26'57" 500 550
415 48~13'55" 15°27'46" 500 550
416 48° 13' 14" 15°28'38" 550 550
417 48°13'35" 15°29'11" 400 550
418 48° 13' 11" 15°29'27" 500 500
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Coordenadas Geográficas do Ponto Distâncias
Pontos

E/W N/5 O E

419 48° 12' 31" 15°24'34" 500 500
420 48°12'04" 15°30'20" 500 500
421 48°12'34" 15°31'31" 550 450
422 48 ° 14' 15" 15 °33' 16" 550 500
423 48 ° 14' 11 " 15°34'07" 500 500
424 48°14'38" 15°35'13" 550 500
425 48°13'51" 15°36'08" 500 450
426 48°13'21" 15°35'58" 500 500
427 48°12'27" 15°36'15" 500 500
428 48°12'34" 15°36'41" 500 450
429 48°13'35" 15°37'27" 450 550
430 48°14'35" 15°39'11" 500 550
431 48°14'22" 15 °40' 16" 500 500
432 48°14'43" 15°41 '00" 500 500
433 48°14'38" 15°42'30" 450 450
434 48° 13 '30" 15°43'03" 500 500
435 48° 13' 18" 15°43'48" 500 500
436 48° 13' 15" 15°45'49" 500 500
437 48° 12' 18" 15°46'28" 500 500
438 48°11'36" 15°45'39" 500 450
439 48°10'54" 15 °46' 11" 500 450
440 48°09'08" 15°46'41" 500 500
441 48°08'29" 15°47'11" 500 500
442 48°08'06" 15°46'57" 500 500
443 48°07'43" 15°46'18" 550 450
444 48°05'57" 15°46'22" 500 500
445 48°05'56" 15°47'04" 500 500
446 48°04'40" 15°47'48" 500 500
447 48°04'08" 15°47'42" 500 500
448 48°03'38" 15°47'04" 500 500
449 48°02'38" 15°47'03" 500 500
450 48°02'11" 15°46'44" 500 500
451 48°01 '09" 15°45'20" 500 500
452 48°00'24" 15°45' 131~ 500 500
453 47.059'36" 15°45'23" 500 500
454 47°59'23" 15°45'39" 500 500
455 47°59'50" 15°46'20" 500 500
456 47°59'55" 15°46'48" 500 500
457 47°59'06" 15°47'24" 500
458 47°57'57" 15°47'33" 500 500
459 47°59'22" 15°47'43" 400
460 47°59'25" 15°48'05" 350 350

DECRETO-LEI Nc' 554
DE 25 DE ABRIL DE 1969

Dispõe sobre desapropriação por inte
resse social, de imóveis rurais, para fins
de reforma agrária, e dá outras provi
dências.

O Presidente da República. no uso da atri
,1uição que lhe confere o § 1" do artigo 2"
do Ato Institucional número 5. de 13 de de
zembro de 19ói~. e tendo em vista o disposto
no Ato Institucional n" 9, de 25 de abril de
1969, decreta:

Art. I" A União, poderá promover a de
sapropriação, por interesse social, de imóveis
rurais situados nas áreas declaradas priori
tárias para fins de reforma agrária, nos ter
mos do artigo 157 da Constituição Federal.
com a redação que lhe foi dada pelo Ato
Institucional n" 9, de 25 de abril de 1969,

§ 1" A desapropriação a que se refere es
te artigo far-se-á por ato do Presidente da

República, ou de outra autoridade a quem
forem delegados poderes basl<mtes, .

§ 2" O ato expropriatório deverá conter
a descrição e demais características do imó
vel.

Art. 2" Ainda quando situados nas árca'S
de que trata o art. I", não serão objcto de
desapropriação. na forma prevista neste de
creto-lei os imóveis que satisfizercm os requi
sitos para classificação como empresa rural.
fixados na Lei n" 4.504. de 30 de novembro
de 1964. e sua regulamentação,

Art. 3" Na desapropriação a que se refe
re o artigo I", considera-se justa indenização
da propriedade:

1- o valor fixado por acordo entre o ex
propriante e o expropriado:

11- na falta de acordo, o valor da proprie
dade. declarado pelo seu titular para fins de
pagamento do Imposto Territorial Rural. se
aceito pelo expropriante: ou

111 - o valor apurado em avaliação, levada
a efeito pelo expropriante. quando este não
aceita o valor declarado pelo proprietário na
forma do inciso anterior quando inexistir essa
declaração.

§ l' Se entre a data da declaração a que
se refere LJ inciso [te a do ato expmpriatório
houver decorrido mais de um ano. o valor
da indenização será corrigido monetariamen
te, de acordo com os índices oficiais,

§ 2" Para a avaliação prevista no inciso
IH. que será precedida do cadastramento ex
officio o expropriante basear-se-á no efetivo
rendimento econômico do imóvel. verificado
no ano agrícola imediatamente anterior.

§ 3" Dentro do prazo de lRO (cento e oi
tenta) dias. contados da data da publicação
deste decreto-lei: os proprietários de imóveis
rurais poderão apresentar, mediante justifi
cação, nova declaração do respectivo valor,
em substitúição à anteriormente formulada
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para efeito de pagamento do Imposto Terri
torial Rural.

Art. 4" Não havendo acordo, o expro
priante depositará, em banco oficial, o valor
da indenização, fixado nos termos do artigo
3" e seus parágrafos.

Parágrafo único. O valor da terra nua se
rá depositado em títulos especiais da dívida
pública, e o das benfeitorias, em moeda cor
rente do País.

Art. 5" A ação da desapropriação será
proposta perante o Juiz Federal do Distrito
Federal, do Estado, ou do Território onde
estiver situado o imóvel.

Art. 6" Na petição inicial, o exproprian
te, juntando um exemplar da publicação, em
órgão oficial do ato de desapropriação, bem
como o recibo bancário do depósito feito nos
termos do artigo 4" e seu parágrafo único,
requererá seja o depósito convertido em pa
gamento do preço e ordenadas, em seu favor,
a emissão na posse do bem e a respectiva
transcrição no registro de imóveis.

Art. 7" De plano, ou no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, o juiz deferirá
a inicial, declarando efetuado o pagamento
do preço e determinando a expedição, dentro
de 24 (vinte e quatro) horas dos competentes
mandados, em nome do expropriante.

Parágrafo único. A transcrição da pro
priedade no registro de imóveis far-se-á no
prazo improrrogável de 3 (três) dias, conta
dos da data da apresentação do mandado.

Art. 8" Certificados nos autos o cumpri
mento dos mandados de que trata o artigo'
anterior, o Juiz ordenará a citação do expro
priado para responder aos termos da ação.

Art. 9" A contestação só poderá versar
sobre o valor .depositado pelo expropriante
ou sobre vício do processo judicial.

Art. 10. Contestada a ação a causa segui
rá o rito or9inário.

Art. 11. Na revisão do valor da indeni
zação, deverá ser respeitado, em qualquer
caso, como limite máximo, o valor declarado
pelo proprietário, para efeito de pagamento
do Imposto Territorial Rural, e eventualmen
te reajustado nos termos do § 3" do artigo
3"

Art. 12. Aplica-se às desapropriações
por interesse social de que trata este decre
to-lei, o disposto, relativamente às desapro
priações por utilidade pública, no artigo 9"
do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941.

Art. 13. O depósito, que se haverá como _
feito à disposição do juízo da ação de desa
propriação será levantado mediante prova da
propriedade da quitação de dívidas que re
caiam sobre o bem expropriado e das multas
delas decorrentes, e depois de publicados edi
tais, na Capital do Estado e na sede da co
marca de situação do bem, com o prazo de
30 (trinta) dias, para conhecimento de ter
ceiros.

Parágrafo único. Havendo dúvida funda
da sobre o domínio, o preço ficará em depó
sito, ressalvada aos interessados a ação pró
pria para disputá-lo. .

Art. 14. Os bens expropriados, uma vez
transcritos em nome do expropriante, não
poderão ser objeto de reivindicação ainda
que fundada na nulidade da desapropriação.

Parágrafo único. Qualquer ação, julgada
procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

Art. 15. O Juiz que descumprir os prazos
estabelecidos neste decreto-lei incorrerá na
sanção prevista no artigo 24 do Código de
Processo Civil, aplicada mediante represen
tação de uma das partes ao Conselho da Jus
tiça Federal.

Parágrafo único. Tratando-se de scrven
tuário da Justiça, ou de Oficial de Registro
de Imóveis, ficará ele sujeito a multa igual
a dois terços do maior salário mínimo do País,
por dia de retardamento.

Art. 16. O presente decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de abril de 1969; 148" da Inde
pendência e 81" da República. - A. COSTA
E SILVA - Luiz Antônio da Gama e Silva
- Augusto "amanu Rademaker Grünewald
- Aurélio de Lyra Tavares - José de Maga-
lhães Pinto - Antônio Delfim Netto - Mário
David Andreazza - Izo Aresa Pereira - Tar
so Dutra - Jarbas G. Passarinho - Márcio
de Souza e Mello - Leonel Miranda - Ed
mundo de Macedo Soares - Antonio Dias
Leite Júnior - Hélio Beltrão - José Costa
Cavalcanti - Carlos F. de Simas.

Art. 3" Fica autorizada a Valec - Enge
nharia e Construções Limitada a promover
em seu nome e a executar com a utilização
de recursos próprios, amigável ou judicial
mente, as desapropriações ou instituições de
servidão a que se refere o artigo 1" deste de
creto.

Art. 4" A Valec - Engenharia e Cons
truções Limitada poderá alegar urgência na
desapropriação a que se refere o presente
decreto, com base nos termos do artigo 15
do Decreto-Lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, com a nova redação que lhe foi dada
pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956,
com o objetivo da imediata imissão de posse
da parte ou da totalidade dos imóveis, acessó
rios ou benfeitorias de interesse do projeto.

Art. 5" Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Brasília, 28 de abril de 1987; 166" da Inde
pendência e 99" da República. - JOSÉ SAR
NEY - José ReinaldooCarneiro Tavares.

LEI N" 4.504,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o estatuto da terra, e dá
outras providências.

PROJETO DE LEI N" 5.274, DE 1990
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre padronização dos formu
lários de declaração do Imposto de Ren
da.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e Redação (ADM); e de Finanças
e Tributação - art. 24. lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art.. 1" O Regulamento do Imposto de

Renda, aprovado pelo Decreto n" 85.450/80,
em vigor, deverá incluir dispositivo que for
malize adoação de formulário padrão para
as declarações anuais do t~ibuto.

Parágrafo único. Após estudos técnicos
definitivos, o formulário adotado deverá pos
suir características definidas, não podendo
ser modificado.

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Nossa proposição vem de encontro ao de
sejo de grande maioria dos contribuintes,
anualmente ãs voltas com formulários e ins
truções introduzidas que envolvem gama
enorme de detalhes renovados que oferecem
injustificáveI razão de ser e confundem os
pobres leigos obrigados a consultar onerosos
"experts" .

É preciso definir com simplicidade e clare
za, não sendo admissível que todos os anos
se renove interpretações e formas de esclare
cimento, pois não se concebe que por tantos
anos não se modernize pelo aperfeiçoamento
matéria tão essencial e sujeita a controvér
sias.

Entendemos existir forma educativa que
traduza a exigência racional e simples para
a sociedade, razão pela qual convidamos
apreciação e colaboração de eminentes tribu
taristas que exercem mandato nesta Casa.

Sala das Sessões, 30 de maio de 1990. 
José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO N" 85.450, DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1980

Aprova o Regulamento para a cobran
ça e fiscalização do Imposto sobre a Ren
da e Proventos de Qualquer Natureza.

O Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 81, inciso
IH. da Constitução decreta:

Art. I" Fica aprovado o Regulamento
que com este baixa, para a cobrança e fiscali
zação do Imposto de Renda e Proventos de
Qualquer Natureza.

Art. 2" Este decreto entrará em vigor na
data de sua publica~;\o, revogadas as dispo
sições em contrário.

Brasília, 4 de dezembro de 1980; 159" da
Independência e 92" da República. - JOÃO
FIGUEIREDO - Ernane Galvêas.

PROJETO DE LEI N° 5.283, DE 1990
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Acrescenta parágrafos ao artigo 10 da
Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, para
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permitir a contagem de período interca
lados em que o segurado esteve desem
pregado.

(As Comissões de Constituçãoe Jus
tiça e de Redação (ADM), de Finanças
e Tributação (ADM). e de Seguridade
Social e FamI1ia - art. 24. H.

O Congresso Nacional decreta: ,
Art. 1" O art. 10 da Lei n" 5.890, de 8

de junho de 1973. passa a vigorar ac'rescido
dos seguintes parágrafos, numerados como
§§ 11, 12 e 13:

"Art. 10 .
§ 11. Será permitida a contagem de

períodos intercalados em que o segurado
esteve desempregado, desde que, não
tendo sido beneficiado pelo disposto nas
alíneas a a e do § 1" do art. 8" da Lei
n" 3.807, de 26 de agosto de 1960, inde
nize a Previdência Social pelas contri
buições não pagas no período respectivo.

§ 12. Os períodos intercalados a que
se refere o parágrafo anterior não pode
rão ultrapassar, em sua totalid~de. a 36
(trinta e seis) meses.

§ 13. A indenização prevista no § 11
deste artigo corresponderá a 20% (vinte
por cento) do último salário de contri
buição percebido pelo segurado ante
riormente à data da entrada do requeri
mento de averbação. multiplicados pelo
número de meses a averbar."

Art. 2" O Poder Executivo regulamenta
rá a presente lei dentro do prazo de 90 (no
venta) dias, a contar da data de sua publi
cação.

Art. 3'.' Esta lei entra em vigor na ,data
de sua publicação.

Art. 4" Revogam-se as disposições': em
contrário.

Justificação

O parágrafo 10 do art. lO da Lei n",5.890,
de 8 de junho de 1973, permite a averhação
de tempo de serviço nos casos em que ci exÚ
cício da atividade não determinava a filiaç:ão
obrigatória à Previdência Social, desde que
o segurado indenize o referido órgão rire"'i
denciário pelas contribuições não pagas ÍlO
respectivo período. ,

Restou, entretanto, em aberto, uma lacuna
no referido artigo da Lei n" 5.890/1973" eis
que não foi prevista, para a mesma finalidade
de aposentadoria, a permissão para a conta
gem de períodos intercalados em que o segu
rado esteve desempregado, desde que, con
fórme estabelecido na hipótese anterior, In
denize a Previdência Social pelas contribiIi
ções não recolhidas no período respectivo.

Assinale-se, com efeito. que os trabalhíl
dores brasileiros vêm, de há muito, sendo
prejudicados pelas medidas econômicas ado,
tadas pelos governantes, ,os quais, além de;
lhes retirarem o poder aquisitivo, contribue'fii
para aumentar o desemprego. '

Dispensado imotivadamente, o trabalha:
dot fica vários meses desempregado por falta
de oportunidade de trabalho, passando a so~
breviver, ora com os recursos do FGTS, ora

fazendo biscates. até obter um novo empre
go.

Acontece, porém, que o grande problema
decorrente de tal situação somente vem apa
recer no momento em que o trabalhador. já
cansado pelos longos anos de trabalho, re
quer a sua aposentadoria. Nessa hora. aque
les períodos em que o mesmo esteve desem
pregado, não por vontade própria. mas pela
falta de trabalho que reinava em tais ocasiões,
deixam de ser computados por ausência de
contribuições previdenciárias. impedindo-o,
portanto. de se aposentar e obrigando-o, con
seqüentemente. a trabalhar, já sem condições
físicas ideais, por mais dois, três e até cinco
anos, para completar o tempo necessário à
obtenção daquele benefício.

Daí. pois. a apresentação deste projeto de
lei, para o qual pedimos o apoio e a colabo
ração dos eminentes membros do Congresso
Nacional.

Sala das Sessões, 31 de maio de 1990. 
Deputado Bonifácio de Andrada.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 5.890
DE 8 DE JULHO DE 1973

Altera a legislação de Previdência So
cial e dá outras providências.

Art. 10. A aposentadoria por tempo de
serviço será concedida aos trita anos de ser
viço:

I - até a importância correspondente a 10
(dez) vezes o maior salário mínimo vigente
no País, em valor igual a:

a) 80% (oitenta por cento) do salário de
benefício, ao segurado do sexo masculino;

b) 100% (cem por cento) do salário de
benefício, ao segurado do sexo feminino;

H - sobre a parcela corespondente ao va
lor excedente ao do item anterior aplicar-se-á
o coeficiente previsto no item H do artigo
5.' desta lei;

IH - o valor da renda mensal do benefício
será a soma das parcelas calculadas na forma
dos itens anteriores e Ijãô'poderá exceder
ao limite previsto no iteJTl III do artigo 5",
desta lei.

§ 1,' Para o seguradoído sexo masculino
que continuar em atividade após 30 (trinta)
anos de serviço, o valor da aposentadoria.
referido no item r. será acrescido, de 3%
(três por cento) do salário de benefício para
cada novo ano completo de ativiade abran
gida pela previdência social. até o máximo
de 95% (noventa e cinco por cento) desse
salário aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço.

§ 2" O tempo de atividade será compro
vado na forma disposta em regulamento.

§ 3" A aposentadoria por tempo de servi
ço será devida:

I - a partir da data do desligamento do
emprego ou da cessação da atividade, quando
requerida até 180 (cento e oitenta) dias após
o desligamento.

H - a partir da data da entrada do requeri
mento, quando solicitada após decorrido o
prazo estipulado no item anterior.

IH - a partir da data da entrada do reque
rimento. quando se tratar dos segurados refe
ridos nos itens III e IV do art. 5" da Lei
Orgânica da Previdência Social.

§ 4" Todo segurado que, com direito ao
gozo da aposentadoria de que trata este arti
go, optar pelo prosseguimento no emprego
ou na atividade fará jus a um abono mensal,
que não se incorporará à aposentadoria ou
pensão. calculado da seguinte forma:

1-25% (vinte e cinco por cento) do salá
rio de benefício para o segurado que contar
35 (trinta e cinco) ou mais anos de atividade;

H - 20% (vinte por cento) do salário de
benefício, para o segurado que tiver entre
30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de ativi
dade.

§ 5" O abono de permanência será devi
do a contar da data do requerimento, e não
variará de acordo com a evolução do salário
do segurado, fazendo-se o reajustamento na
forma dos demais benefícios de prestação
continuada.

§ 6" O tempo de atividade corresponden
te a qualquer das categorias de segurado pre
vistas no artigo 5", da Lei n" 3.807, de 26
de agosto de 1960, será computado para os
fins deste artigo.

§ 7" Além das demias condições deste ar
tigo. a concessão da aposentadoria por tempo
de serviço dependerá da realização, pelo se
gurado, de no mínimo 60 (sessenta) contri
buições mensais.

§ 8'.' Não se admiti(á, para cômputo de
tempo de serviço, prova exclusivamente tes
temunhal. As justificações judiciais ou admi
nistrativas, para surtirem efeito, deverão par
tir de um início razoável de prova material.

§ 9" Será computado o tempo intercala
do em que o segurado esteve em gozo de
auxI1io-doença ou aposentadoria por invali
dez. e o em que haja contribuído na forma
do art. 9", da Lei n'! 3.807. de 26 de agosto
de 1960.

PROJETO DE LEI N" 5.284, DE 1990
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Dispõe sobre normas partidárias e an
toriza a prorrogação dos mandatos dos
diretórios municipais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'.' As convenções dos partidos polí

ticos com registro definitivo que se realizarem
para eleição dos diretórios ou escolha dos
candidatos ao pleito eleitoral serão convo
cados e se realizarão na forma dos estatutos
partidários e das normas baixadas pela Co
missão Executiva.

§ 1" Poderão ser prorrogados os man
datos dos órgãos partidários municipais para
se fazerem representar à Convenção Regio-
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na/, por deliberação da Comiss[lo Executiva
Nacional ou segundo o que dispuser os estatu
tos do partido.

~ 2" A presença do observador eleitoral
slÍ ocorreni se solicitada pela direção do ór
gão partidürio interessado ou pelo primeiro
subscritor de chapa que concorrer às eleições
partid;írias.

~ 3" Registrado em definitivo no Tribu
nal Superior Eleitoral o partido político, na
forma que determina a Constituição Federal,
os demais atos partidários serão anotados pe
lo lÍrgào da Justiça Eleitoral para fundamento
de suas decisiies. quando provocado por par
te interessada, seja impugnando ou recorren
do, segundo o que dispuser os estatutos do
partido e as normas partidárias mencionadas
no artigo 1" desta lei.

§ 4" A Comissão Executiva Nacional dis
ciplinará. através de normas. dispositivos dos
estatutos do partido referentes à intervenção
nos d:ret6rios. à fidelidade, filiação, penali
dades partidürias e respectivo processo, ga
rantido sempre o direito de defesa. e recurso
para () órgüo hierarquicamente superior.

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

Art. 3" Revoga-se a legislação em con
trário.

Justificação

A Constituição Federal deu liberdade aos
partidos políticos para serem criados e orga
nizados obedecida a lei civil, que regulamenta
a formação das entidades civis, independen
tes do poder estatal. O partido hoje é livre
e não mais um apêndice do Estado como
ocorria nos tempos do governos militares.

Dadas as dificuldades materiais decorren
tes das excessivas exigências burocráticas da
lei em vigor e ainda tendo em vista o curto
espaço de tempo para a realização das con
venções, em face do pleito deste ano, o proje
to acima admite as prorrogações dos man
datos dos diretórios locais e simplifica a reali
zação dos atos partidários. Atribui também
à Executiva Nacional a competência para re
gulamentar os dispositivos estatutários.

Por outro lado libera a Justiça Eleitoral
de uma série de decisões desnecessárias como
sejam o julgamento de registro de diretórios
locais, o que passou a ser substituído apenas
pela anotação para efeito de apreciação de
impugnação ou recurso. Com isso a Justiça
Eleitoral se liberta de vez da tutela legal que
exerce sobre os partidos por determinação
da lei do tempo dos governos militares.

O projeto acima é necessário para o melhor
funcionamento dos partidos, conforme esta
belece a nova Constituição Federal.

Sala das Sessões, 31 de maio de 1990. 
Deputado Bonifácio de Andrada.

PROJETO DE LEI N' 5.287, DE 1990
(Do Sr. Percival Muniz)

Regulamenta o exercício da profissão
de Agente de Saúde Pública e determina
outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Trabalho,'

de Administração e Serviço Público; e
de Seguridade Social e Família - art.
24,11.)

O Congresso Nacional determina:
Art. I" A profissão de Agente de Saúde

Pública obedece ao disposto na presente lei.
Art. 2" Para os efeitos desta lei, é consi

derado Agente de Saúde Pública o profis
sional que exerce ação educativa diretamente
na comunidade, desenvolvendo atividades
básicas de saúde.

Art. 3" A profissão de Agente de Saúde
Pública é exclusiva:

r- dos que tenham concluído curso espe
cializado, com currículo fixado pelo Conselho
Federal de Educação, na forma da legislação
vigente;

11 - dos portadores de curso de habilita
ção específica, expedido por instituição de
ensino estrangeiro, revalidado na forma da
legislação pertinente em vigor;

III -desde que resida na localidade que
vai trabalhar e seja aceito pela mesma;

IV - dos que, comprovadamente à data
da publicação desta lei, estiverem no exer
cício da profissão há mais de 2 (dois) anos;

V -o Agente de Saúde Pública deve ser
escolhido pela comunidade e exercer suas ati
vidades na qual o elegeu ou conforme decisão
da mesma.

Parágrafo único. Participarão obrigato
riamente da elaboração do currículo a que
alude o inciso I deste artigo 2 (dois) represen
tantes indicados pelos Agentes de Saúde Pú
blica.

Art. 4" O curso de Agente de Saúde Pú
blica deve ter duração de 6 (seis) meses.

Parágrafo único. As entidades emprega
doras ou órgãos determinados por estas fica
rão responsáveis pela' capacitação periódica
dos Agentes de Saúde Pública através de Cur
so d_e reciclagem no mínimo uma vez por
ano.

Art. 5" Obriga-se o Poder Executivo, pe
los seus órgãos competentes, a criar as condi
ções necessárias para a formação profissional
do Agente de Saúde Pública.

Art. 6" Aplicam-se ao Agente de Saúde
Pública, no que couber, as normas constantes
da ConsolidaçãÇlc;\as Leis do Trabalho e da
Previdência Sociat.

Art. 70} O Poder Executivo regulamenta
rá a presente lei no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da data de sua publicação.

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

Art. 9'.' Revogam-se as disposições em
contrário.

J ustifieação

O Agente de Saúde Pública é um profis
sional que tem atividades diferenciadas das
demais profissões do setor, porquanto exerce
ação educativa diretamente na comunidade
ao mesmo tempo em que desenvolve açÕes
básicas de saúde a nível domiciliar.

Experiências mundiais dão conta que esse
profissional desempenha importante papel na
melhoria do nível de vida, eis que, transmi-

tindo mais facilmente a educação e a saúde,
elevam a consciência sanitária da comunida
de.

Nesses novos tempos em que a Carta Mag
na vigente dá especial ênfase à reforma sani
tária, torna-se indispensável regulamentar
profissão que há muito é de suma importância
para a sociedade.

À elevada decisüo dos eminentes membros
do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 31 de maio de 1990. 
Deputado Percival Muniz.

PROJETO DE LEI N° 5.289, DE 1990
(Do Sr. Rosário Congro Neto)

Autoriza a reversão ao Município de
Três Lagoas, no Estado de Mato Grsso
do Sul, do terreno que menciona.

(À Comissão de Constituiçüo e Justiça
e de Redação-art. 24. 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica o Poder Executivo autori

zado a promover a reversão ao Município
de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do
Sul, de três glebas de terras contíguas, consti
tuídas do domínio pleno dos terrenos com
as áreas de 115.600,00 m' (cento e quinze
mil e seiscentos metros quadrados) e
122.400,00 m' (cento e vinte e dois mil e qua
trocentos metros quadrados), e de domínio
útil do terreno com área de 270.300.000 m'
(duzentos e' set~nta milhões e trezentos mil
metros quadrados), titulados separadamen
te, situados no quarteirão formado pela Ave
nida Capitão Olinto Mancini, Avenida Ala
bastro, Rua Coronel João Gonçalves de Oli
veira e Rua Duque de Caxias, naquele Muni
cípio, doados à União Federal através do De
creto-Lei Municipal n" 31, de 4 de dezembro
de 1944, da Resolução Municipal n" 15. de
29 de maio de 1973, dos Títu los Definitivos
n'" 1.023, de 14 de janeiro de 1936, 1.190,
de 10 de agosto de 1939, e 14. de 13 de janeiro
de 1975, e do Título de Aforamento n" 364,
de 15 de julho de 1948, todos expedidos pelo
Município de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, transcritos sob n" 2.233, fls.
138, Livro n" 3-E, conforme escritura pública
lavrada em 14 de janeiro de 1936 e averbada
à margem da transcriç[Ío antes citada, em 30
de abril de 1975, e, transcritos sob números
5.572, fls. 152, Livro n" 3-L, em 12 de janeiro
de 1949, e 5.578, 11s. 155, Livro 3-L, em 19
de janeiro de 1949, respectivamente, no Ta
belião do 1\' Ofício de Notas de Registro Ge
ral de Imóveis da Comarca de Três Lagoas,
Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2" Da área global das três glebas de
terras contíguas, que totalizam 50S.300,00m2

(quinhentos e oito mil e trezentos metros qua
drados) destacar-se-á a área compreendida
do campo de futebol em diante, até a AverI.da
Alabastro, no Jardim Alvorada, compreen
dida entre a Avenida Capitão Olinto Mancini
e Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira.

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

Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.
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Justificação

A parte do imóvel que se pretende reverter
ao Município de Três Lagoas constitui área
que nunca foi utilizada para os fins que justifi
caram a doação. nos termos do artigo 79 do
Decreto-Lei n" 9.760. de 5 de setembro de
1946.

A presente iniciativa. por outro lado. obje
tiva reformular aspectos urbanísticos do Pla
no Diretor da Cidade. notadamente na área
urbana atualmente ocupada pelo Quartel do
4"/20" Regimento de Cavalaria Blindada. ins
talado. com restrições. no perímetro urbano
do Município. em área privilegiada. sendo
imprescindível a recuperação para a munici
palidade de parte de área em questão. inte
grando-a no traçado urbano da cidade. de
conformidade com seu plano urbanístico.
uma vez que secciona a interligação entre
vários bairros da cidade. transtornando a vida
dos moradores. comprometendo a qualidade
de vida da população e seu sistema de tráfego.

É sabido que as instalações do atual Quar
tel do 4"/20'.' RCB tornar-se-ão obsoletas. de
vez que há previsão de instalação no muni
cípio de um Grupo de Artilharia Antiaérea.
O Município tem manifestado. através de
suas autoridades. desejo de contribuir para
a instalação dessa nova unidade militar. e.
pelo que consta. terá um contingente bem
superior ao do quartel hoje existente.

A municipalidade destinará a área rever
tida. na forma desta lei. que se encontra en
cravada no perímetro urbano da cidade. à
criação de parque. onde desenvolverá urbani
zação com características paisagísticas e de
lazer. com preservação e ampliação de áreas
verdes e a construção de centro administra
tivo, bem como da instalação de outros equi
pamentos com'unitários.

Sendo de relevante interesse a reversão do
terreno em questão para o desenvolvimento
urbano da cidade de Três Lagoas, submeto
a matéria à alta consideração dos represen
tantes do povo no Congresso Nacional. de
quem esperamos a indispensável acolhida.

Sala das Sessões. 6 de junho de 1990. 
Deputado Rosário Congro Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N9 9.760
DE 5 DE SETEMBRO DE 1946

Dispõe sobre os bens imóveis da União
e dá outras providências

TÍTULO I
Da utilização dos bens imóveis da União

CAPÍTULO 11
Da utilização em serviço público

SEÇÃO 11
Da aplicação em serviço federal

Art. 79. A entrega de imóvel necessário
a serviço público federal compete privativa
mente ao SPU.

§ 1" A entrega. que se fará mediante ter
mo. ficará sujeita a confirmação 2 (dois) anos
após a assinatura do mesmo, cabendo ao SPU
ratificá-la, desde que, nesse período. tenha
o imóvel sido devidamente utilizado no fim
para que fora entregue.

§ 2'.' O chefe de repartição, ,estabeleci
mento ou serviço federal que tenha a seu
cargo próprio nacional, não'poderá permitir.
sob pena de responsabilidade sua invasão.
cessão, locação ou utilização em fim diferente
do qual lhe tenha sido prescrito.

PROJETO DE LEI N' 5.292, DE 1990
(Do Sr. Carlos Virgílio)

Dispõe sobre a fixação das anuidades,
taxas e multas disciplinares devidas aos
Conselhos de Fiscalização Profissional.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho. de Administração e Serviço Público
- Art. 24. 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Incumbe aos Conselhos Federais

das entidades fiscalizadoras das profissões li
berais a fixação do valor das anuidades, taxas
e multas disciplinares devidas pelas pessoas
físicas e juridicas a elas jurisdicionadas.

Parágrafo único. Os valores fixados po
derão ser corrigidos periodicamente. com ba
se em índices oficiais adotados pelos respec
tivos conselhos.

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

Art. 3" Revogam-se a Lei n" 6.994, de
26 de maio de 1982 e o Decreto n" 88.147,
de 8 de março de 1983 e demais disposições
em contrário.

Justificação

As anuidades e taxas cobradas de profis
sionais e empresas das respectivas áreas são
as únicas fontes de receitas dos Conselhos
de Fiscalização do Exercício Profissional, não
havendo qualquer suporte de recursos por
parte do Tesouro, apesar de terem eles suas
contas aprovadas anualmente pelo TCU.
Elas estão fixadas, hoje, em múltiplos e sub
múltiplos do MVR, de acordo com o que
dispõe a Lei n" 6.994, de 26 de maio de 1982,
regulamentada pelo Decreto n" 88.147. de
8 de março de 1983.

Em contrapartida, as despesas desses Con
selhos vêm sendo indexadas em BTN, BTNF,
IGP e DIEESE. Com o aumento diferen
ciado desses índices, os Conselhos passaram
a viver um quadro de estrangulamento econô
mico-financeiro. enfretando dificuldades pa
ra cumprir os imperativos que as respectivas
leis de criação e funcionamento lhes deter
minam.

Apenas nos últimos três anos, a título de
exemplo, as perdas em relação aos outros
indexadores foi a seguinte:

Em Relação ao IPC 74,34%
Em Relação ao IGP 72,03%
Em Relação ao DIEESE 83,26%

Para ser recuperada essa defasagem, se
riam necessárias correções no MVR ou no
valor (em MVR) das anuidades e taxas de:

Em relação ao IPC 289.21 %
Em relação ao IGP 257,88%
Em relação ao DIEESE 298.00%
O presente projeto visa permitir que tais

defasagens sejam corrigidas com I,Ilais agilida
de. dando aos próprios Conselhos a incum
bência de fixar suas anuidades, taxas e multas
disciplinares. inclusive com a possibilidade
de as fixarem considerando parâmetros regio
nais e de nível de remuneração das respec
tivas categorias.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. 
Deputado Carlos Virgilio Tavora.

LEGISLAÇÃO CITADA, .!j.NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 6.994, DE 26 DE
MAIO DE 1982

Dispõe sobre a fixação do valor das
anuidades e taxas devidas aos órgãos fis
calizadores do exercício profissional e dá
outras providências.

Art. I" O valor das anuidades devidas às
entidades criadas por lei com atribuições de
fiscalização do exercício de profissões liberais
será fixado pelo respectivo órgão federal, ve
dada a cobrança de quaisquer taxas ou emolu
mentos além dos previstos no art. 2" desta
lei.

§ 1" Na fixação do valor das anuidades
referidas neste artigo serão observados os se
guintes limites máximos:

a) para pessoas física, 2 (duas) vezes o
Maior Valor de Referência - MVR vigente
no País:

b) para pessoa jurídica, de acordo com as
seguintes classes de capital social:

até 500 MVR 2 MVRV
Acima de 500 até 2.500 MVR 3 MVR
Acima de 2.500 até 5.000 MVR .. 4 MVR
Acima de 5.000 até 25.000 MVR. 5MVR
Acima de 25.000 até 50.000 MVR ....... 6

M V R
Acima de 25.000 até 50.000MVR . 6MVR
Acima de 50.000 até 100.000 MVR. 10

MVR

§ 2" O pagamento da anuidade será efe- .
tuado ao órgão regional da respectiva juris
dição até 31 de março de cada ano, com des
conto de 10% (dez por cento), ou em até
3 (três) parcelas, sem descontos, corrigidas
segundo os índices das Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional- ORTN se fo
rem pagas após o vencimento, acrescidas de
multa de 10% (dez por cento) e juros de
12% (doze por cento), calculados sobre o
valor corrigido.

§ 3" As filiais ou representações de pes
soas jurídicas instaladas em jurisdicação de
outro Conselho Regional que não o de sua
sede pagarão anuidade em valor que não ex
ceda à metade do que fôr pago pela matriz.

§ 4'.' Quando do primeiro registro. serão
devidas. apenas. as parcelas da anuidade rela
tivas ao período não vencido ao exercício,
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2MVR
3MVR
4MVR
5MVR
6MVR

R

facultado ao respectivo Conselho conceder
isenção ao profissinal comprovadamente ca
rente.

Art. 2" Cabe às entidades referidas no
art. 1" desta lei a fixação dos valores das taxas
correspondentes aos seus serviços relativos
e atos indispensáveis ao exercício da profis
são, restritas aos abaixo discriminados e ob
servados os seguintes limites máximos:

a) inscrição de pessoas jurídicas. 1 MVR
b) inscrição de pessoa física.... 0,5 MVR
c) expedição de carteira profissional. 0,3

MVR
d) substituição de carteira ou expedição de

2"via 0,5 MVR
e) certidões........................ 0,3 MVR
Parágrafo único. O disposto neste artigo

não se aplica às taxas referentes à Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART, criada
pela Lei n" 6.496, de 7 de dezembro de 1977,
as quais poderão ser fixadas observado o limi
te máximo de 5 MVR.

Art..3" É vedada a aplicação do produto
da arrecadação das anuidades, taxas e emolu
mentos previstos nesta lei, para o custeio de
despesas que não sejam diretamente relacio
nadas com a fiscalização do exercício profis
sional, salvo autorização especial do Ministro
do Trabalho.

Art. 4" No final do exercício, as entida
des a que se refere o art. I" desta lei reco
lherão ao Ministério do Trabalho, em conta
especial, 70% (setenta por cento) do saldo
disponível, para ser aplicado (VETADO) em
programa de formação profissional (VETA
DO), na área correspondente à origem do
recurso, em forma a ser disciplinada por regu
lamento.

Art. 5" Esta Lei entra em vitor na data
de sua publicação.

Art. 6" Revogam-se as disposições em
contrário. (DO de 31-5-R2.)

DECRETO N" 8R.147, DE RDE
MARÇO DE 1983

Regulamenta a Lei n" 6.994, de 26 de
maio de 1982, que dispõe sobre a fixação
do valor das anuidades e taxas devidas
aos órgãos fiscalizadores do ex,ercício
profissional, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o art. RI, item
m, da Constituição da República Federativa
do Brasil, decreta:

Art. 1,' O valor das anuidades devidas às
entidades criadas por lei com atribuições de
fiscalização do exercício de profissões liberais
será fixado pelo respectivo órgão federal, ve
dada a cobrança de quaisquer taxas ou emolu
mentos além dos previstos no art. 3'.' deste
decreto.
. § 1" Na fixação do valor das anuidades
referidas neste artigo serão observados os se
guintes limites máximos:

a) para pessoa física, 2 (duas) vezes o
Maior Valor de Referência - MVR vigente
no País:

b) para pessoa jurídica, de acordo com as
seguintes classes de capital social:

até500MVR .
acima de 500 até 2.500 MVR ..
acima de 2.500 até 5.000 MVR ..
acima de 5.000 até 25.000 MVR..
acima de 25.0(JO até 50.000 MVR.
acima de 50.000 até 100.000 MVR

MVR
acima de 100.000 MVR. 10 MVR
§ 2' A pessoa jurídica legalmente deso

brigada a indicar capital social para sua cons
tituição recolherá a anuidade com base no
valor mínimo previsto na alínea "b", do §
I" deste artigo.

§ 3" A fixação do valor da anuidade a
ser lecolhida por filiais ou representações ou
qualquer outro estabelecimento da mesma
pessoa jurídica, instaladas em jurisdição de
outro Conselho Regional, não excederá à me
tade do valor da anuidade paga pela matriz
ou estabelecimento base.

§ 4" As filiais ou representações de pes
soas jurídicas localizadas na jurisdiçãO do
Conselho de sua sede, com capital social des
tacado, pagarão anuidade na forma do art.
I" deste decreto, com base no seu capital,
com observância do limite constante do pará
grafo anterior.

§ 5" O registro de empresas e a anotação
dos profissionais legalmente habilitados, de
las encarregados, serão obrigatórios nas enti
dades competentes para a fiscalização do
exercício das diversas profissões, em razão
da atividade básica ou em relação àquela pela
qual prestem serviços a terceiros.

Art. 2" O pagamento das anuidades pe
las pessoas físicas e jurídicas será efetuado
ao órgão regional da respectiva jurisdição,
até 31 de março de cada ano, com desconto
de lO'if· (dez por cento).

§ 1,' A anuidade poderá ser paga em até
3 (três) parcelas mensais, sem desconto, em
vencimentos marcados pelos respectivos
Conselhos Federais.

§ 2" A anuidade ou parcela não paga no
vencimento será corrigida segundo os índices
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional-ORTN e acrescida de multa de 10%
(dez por cento) e juros de 1% (um por cento)
ao mês, calculados sobre o valor corrigido.

§ 3" Quando do primeiro registro, serão
devidas, apenas, as partes relativas ao perío
do não vencido do exercício, facultado ao
respectivo Conselho Regional conceder isen
ção ao profissional comprovadamente caren
te nos termos da Resolução a ser baixada
pelos Conselhos Federais, sob critérios uni
formes, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da vigência deste Decreto.

Art. 3" As entidades referidas no art. 1"
deste decreto cabe fixar os valores das taxas
correspondentes aos seus serviços relativos
a atos indispensáveis ao exercício da profis
são, restritos aos abaixo discriminados e ob
servados os seguintes limites máximos:

a) inscrição de pessoa jurídica.... 1MVR
b) inscrição de pessoa física.... 0,5 MVR
c) expedição de carteira profissional. 0,3
d) substituição de carteira ou expedição de

2' via............................. 0,5 MVR
e) certidões. 0,3 MVR

Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica às taxas referentes à Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART. cria
das pela Lei n" 6.496, de 7 de dezembro de
1977, as quais poderão ser fixadas observado
o limite máximo de 5 MVR.

Art. 4" Considera-se receita, para efeito
de aplicação deste Decreto, o produto da cor
reção monetária, juros, multas, decorrentes
de cobrança de anuidades, taxas, e emolu
mentos previstos no art. 1", e os rendimentos
advindos da aplicação de recursos ou de
quaisquer inversões financeiras.

Art. 5" É vedada a aplicação do produto
da arrecadação das anuidades, taxas ou emo
lumentos previstos neste Decreto, no custeio
de despesas que não sejam diretamente rela
cionadas com a fiscalização do exercício pro
fissional, salvo autorização especial do Minis
tro do Trabalho.

§ 1" Além das Despesas Correntes e de
Capital, básicas, vinculadas às atividades de
manutenção e aos objetivos das entidades ex
pressamente estabelecidos na respectiva lei
instituidora, serão consideradas as seguintes:

a) reformas, instalações e manutenção do
imóvel onde funcione o Conselho;

b) deslocamentos, hospedagens e jetons
de Conselheiros pelo comparecimento às reu
niões dos Conselhos Federais e Regionais e
viagens de fiscalização, nas respectivas juris
dições:

c) aquisição ou construção de imóvel desti
nado à instalação dos Conselhos, desde que
autorizada na forma do § 2'.' deste artigo.

§ 2" A aquisição ou construção de imóvel
destinado à sede do Conselho Regional ou
Federal dependerá de prévia autorização do
Ministro do Trabalho mediante proposta .da
entidade, através do órgão Federal respec
tivo, e devidamente fundaméntada.

§ 3·' A execução das despesas de que tra
ta o § [" e suas alíneas fica condicionada à
sua inclusão no orçamento e suas reformu
lações, encaminhados pelo órgão federal res
pectivo e previamente aprovados pelo Minis
tério do Trabalho.

Art. 6" Ao final do exercício as entidades
a que se refere o art. 1" deste decreto reco
lherão ao Ministério do Trabalho, em conta
especial, 70'fr (setenta por cento) do saldo'
disponível, para ser aplicado em programa
de formação profissional na área correspon
dente à origem do recurso nos termos de Por
taria do Ministro do Trabalho.

Parágrafo único. Os programas de forma
ção profissional, referidos neste artigo, serão
executados, diretamente ou através de.convê
nios com entidades públicas ou privadas, na
forma estabelecida em ato do Ministro do
Trabalho.

Art. 7'.' Considera-se saldo disponível pa
ra os efeitos Jo disposto. no artigo anterior,
a direrença positiva entre'o Ativo Financeiro
e o Passivo Financeiro verificada nos balan
ços dos respectivos· Conselhos Regionais e
Federais observadas as disposições constan
tes do art. 5" deste Decreto.

§ 1" O Ativo Financeiro é representado
pelo saldo apurado em Caixa, Bancos e ou-
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tras disponibilidades, inclusive aplicações fi
nanceiras.

§ 2" O Passivo Financeiro é representado
pelo saldo apurado em Restos a Pagar 
Consignações e outras responsabilidades ven
cidos no exercício, devidamente reconheci
das.

§ 3" Do saldo disponível apurado no
exercício de I')R2 será abatido o quantitativo
necessário à satisfação das obrigações assumi
das anteriormente à publicação da Lei n"
6.994. de 26 de maio de 19R2. cujos venci
mentos ocorram no primeiro semestre de
19R3. mesmo que não se refiram às despesas
de que trata o art. 5" deste Decreto.

Art. R" O recolhimento de que trata o
art. 6" será efetuado pelos Conselhos Federais
até o dia 15 do mês de maio do ano seguinte.
em conta especial indicada pelo Ministério
do Trabalho.

Panigrafo único. Os Conselhos Regionais
repassarão aos Conselhos Federais respecti
vos, os valores correspondentes à sua parcela
até o dia 5 do mês de maio do ano seguinte.

Art. ')" No exe rcício de 1983 os prazos
para recolhimento das parcelas de que trata
o artigo anterior serão 30 e 15 de junho. res
pectivamente.

Art. 10. O Ministério do Trabalho toma
rá a iniciativa da aplicação das sanções penais
e administrativas cabíveis, pela comprovada
inobservância de dispositivos da lei e deste
decreto. por ato próprio ou mediante repre
sentação de qualquer interessado.

Art. 11. Este decreto entrará em vigor
na data de sua publicaç,io.

Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário.

BrasI1ia. Rde março de 1983: 162" da Inde
pendência e ')5" da República. - JOÃO FI
GUEIREDO - Murillo Macêdo.

PROJETO DE LEI N" 5.293, DE 1990
(Do Sr. Leopoldo Souza)

Introduz modificações no Código Na
cional de Trânsito, Lei n" 5.108, de 21
de setembro de 1966.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM): e de Viação
e Transportes. Desenvolvimento Urba
no e Interior - art. 24. 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 96 da Lei n" 5.108. de 21

de setembro de 1966. passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 96. Nos casos de apreensão
do documento de habilitação. a suspen
são do direito de dirigir dar-se-á por pra
zo de um a doze meses. salvo nos casos
do inciso 1lI do art. R9, hipótese em que
a apreensão dar-se-á por um período
compreendido entre dezoito e vinte e
quatro meses."

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Aumentam a cada dia o número de aciden
tes ocorridos em nossas vias públicas. Como
se j,í não bastasse a má conservação das rodo
vias. a imprudência dos motoristas está a exi
gir atitudes objetivas das autoridades poli
ciais a fim de que se evite ou pelo menos
se diminua o número de acidentes com víti
mas. Recentemente as autoridades rodovi,í
rias adotaram o bafômetro. como instrumen
to destinado a medir o percentual de intoxi
cação alcoólica nos motoristas.

Tão-somente essa providência não basta:
é necessário que se aumente a sanção espe
cífica pelo descumprimento de normas ele
mentares do Código Nacional de Trânsito:

Por estas razões editamos o presente proje
to de lei destinado a aumentar o prazo de
retenção de carteira, em caso de embriaguez
uu uso dc substãncia tóxica.

Sala das Sessües. 6 dc junho de 1990. 
Deputado Leopoldo Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 5.108, DE 21 DE
SETEMBRO DE 1966

Institui o Código Nacional de Trânsito

Art. ')6. Nos casos de apreensão do do
cumento de habilitaçáo a suspensão do direi
to de dirigir dar-se-á por prazo de um a doze
meses.

~ I" Além dos casos previstos em outros
artigos deste código. a apreensão do docu
mento de habilitação far-se-á:

a) quando o condutor utilizar o veículo pa
ra a prática de crime:

b) quando for multado por tres vezes no
período de um ano, por infraçües compreen
didas no Grupo 2;

c) por incontinência e conduta escandalosa
do condutor:

d) por dirigir veículo de categoria para a
qual não estiver habilitado, ou devidamente
autorizado;

e) por dirigir com exame de saúde vencido.
até que seja aprovado em novo exame (art.
79 e parágrafo único).

§ 2" A apreensão se fará contra recibo
por decisão fundamentada da autoridade de
trânsito.

PROJETO DE LEI N' 5.294, DE 1990
(Do Sr. Francisco Amaral)

Assegura correção monetária de depó
sito~ em caderneta de poupança.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM): e de Finanças
e Tributação - art. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" As poupanças com aniversário

até 31 de março de 1990 serão atualizadas,
não se lhes aplicando a restrição constante
do art. 4" da Lei n" 8.024. de 1990.

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O art. 4" da Lei n" iU124, de 1')90. estabe
leceu. em relação à poupança, discriminação
absolutamente inaceit,ível. privando os depó
sitos com anivers<írio entre os dias 14 e 31
da correção aplicada aos demais. de R5"r.
discriminação agravada pelo fato de que as
prestaçoes da casa própria. com base no Siste
ma Financeiro de Habitação, sofreram idên
tico reajuste. ainda que o congelamento te
nha atingido os salários em geral.

Sala das Sessües. 6 de junho de 1990. 
Deputado Francisco Amaral.

LEGISLAÇ'ÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" R.024. DE 12 DE
ABRIL DE 1990

Institui o cruzeiro, dispõe sobre a Iiqui
dez dos ativos financeiros e dá outras pro
vidências.

Art. 4" Os cheques emitidos em cruzados
novos e ainda mio depositados junto ao siste
ma bancário serão aceitos somente para efei
to de compensação e crédito a favor da conta
do detentor do cheque, em cruzados novos,
até data a ser fixada pelo Banco Central do
Brasil.

Par<ígrafo único. Nos casos em que o de
tentor do cheque não for titular de conta ban
cária. o Banco Central estabelecerá limite.
em cruzados novos. que poderá ser sacado
imediatamente em cruzeiros.

PROJETO DE LEI N' 5.296, DE 1990
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre serviço militar obrigató
rio.

(Às comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM): e de Defesa
Nacional - Art. 24, lI)

O ( 'ngresso Nacional decreta:
Ar( 1" Em tempo de paz o serviço mili

tar obrigatório, constante do art. 143, §§ 1°
e 2° da Constituição poderá ser dispensado
pelas Forças Armadàs aos jovens de 18 anos
que o requererem, comprovando Título Elei
toral e domicílio.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Desde a primeira Grande Guerra o Serviço
Militar obrigatório vem sendo adotado no
Brasil e a nova Constituição assim o dispõe;
entretanto a conscrição pelas Forças Arma
das registra e.xcedentes que cotejado o alista-
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mento de voluntários, recomenda a dispensa
ora proposta, que vem de encontro a inume
ráveis postulantes interessados que poderão
ser convocados em qualquer tempo se as For
ças Armadas assim o entenderem.

Ainda a propósito as Forças Armadas
acompanham as tendências universais da mo
dernidade, inserindo-as no contexto da socie
dade contemporânea, na qual surgem novos
componentes de segurança e soberania nacio
nal.

Pacífica a nossa proposição que, temos cer
teza, nossos ilustres pares concederão a devi
da acolhida ao Projeto que ora submetemos
à Casa.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. 
José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e

das Instituições Democráticas

CAPÍTULO II
Das Forças Armadas

Art. 143. O serviço militar é obrigatório
nos termos da lei.

§ l' Às Forças Armadas compete, na for
ma da lei, atribuir serviço alternativo aos que,
em tempo de paz, após alistados, alegarem
imperativo de consciência, entendendo-se co
mo talo decorrente de crença religiosa e de
convicção filosófica ou política, para se eximi
rem de atividades de caráter essencialmente
militar. .

§ 2' As mulheres e os eclesiásticos ficam
isentos do serviço militar obrigatório em tem
po de paz, sujeitos, porém, a outros encargos
que a lei lhes atribuir.

PROJETO DE LEI N' 5.300, DE 1990'
(Do Sr. Nilso Sguarezi)

Acrescenta parágrafos ao artigo 91 da
Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965, que
"institui o Código Eleitoral".

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam acrescentados ao art. 91

da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965, os
parágrafos abaixo, renumerando-se os de
mais:

"§ l' Os Partidos legalmente habili
tados são obrigados a inscrever, no míni
mo, no primeiro turno, candidatos pró
prios aos cargos de Presidente e Vice
Presidente da República, Governador e

Vice-Governador de Estado, Prefeito e
Vice-Prefeito nos municípios em que
possuem di$tório, a cada uma de três
eleições;

§ 2' Vetificada a terceira ausência
de inscrição de candidatos com efetiva
participaçã9 no pleito, fica a secção par
tidária infr~tora impedida de inscrever
candidatos:e participar mesmo em alian
ça ou coligpção do próximo pleito."

Art. 2' Est~ lei entra em vigor na data
da sua publicação.

Art. 3' Re:vogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Nada melhor do que a disputa eleitoral pa
ra conferir ide?tidade e fortalecer os partidos
políticos. A pr?liferação de agremiações par
tidárias aliena p eleitor por desconhecer pro
gramas, propo~tase ideais políticos. A conse
qüência é a fragilidade que caracteriza o mo
vimento e a his'tória dos partidos brasileiros.
O embate da c~mpanha eleitoral 'impele os
partidos em bus~a do apoio popular aos ideais
pregados e dete~mina sua aceitação ou rejei
ção. Ademais, fà,rça os partidos a assumirem
sua identidade, evitando se transformem em
partidos-balcões bnde se negociam as vaida
des ou as ambiçoes de candidatos aventu
reiros. O País necessita, para o fortalecimen
to da Democracia, de partidos impregnados
de ideologias e não de partidos nos quais as
cúpulas concertam\negociatas que envolvem
sigla, espaços gratuitos em televisão ou minu
tos em rádios, destinados pela legislação elei
toral à divulgação de idéias e programas. Daí,
transformar-se a p~rticipação individual de
cada partido nas elei'ções em medida de efeito
moralizador, razão :maior pela qual se põe
à apreciação da Casa o presente projeto de
lei.

Sala das Sessões, 11' de junho de 1990. 
Deputado Nilso Sgu~rezi.

. - I
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA

PELA COOR1.!ENAÇÃO DAS
COMISSÕES 'fERMANENTES

CÓDIGO ELEITORAL

LEI N' 4.7~7, DE 15 DE
JULH<D DE 1965

I

Institui o Código Eleitoral
...........................: .

TÍTUL~I
Do Siste~a Eleitoral

t ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 91. O regi~tro de candidatos a presi
dente e vice-presid~nte, governador e vice
governador, ou prçfeito e vice-prefeito far
se-á sempre em chapa única e individual, ain
da que resulte a inçlicação de aliança de par-
tidos. '

§ l' O registro de candidatos a senador
far-se-á com o do suplente partidário.

§ 2' Nos Territórios far-se-á o registro do
candidato a deputado com o do suplente.

PROJETO DE LEI N' 5.312, DE 1990
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

-Altera a Lei n' 5.991, de 17 de dezem·
bro de 1973, que "dispõe sobre o controle
sanitário do comércio de drogas, medica
mentos, insumos farmacêuticos e corre·
latos, e dá outras providências".

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 820,
de 1988.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os arts. 15, 22 e 37, da Lei n"

5.991, de 1973 passam a ter a seguinte reda
ção:

Art. 15. A farmácia e a drogaria terão,
obrigatoriamente, a responsabilidade de téc
nico inscrito no Conselho Regional de Farmá
cia, na forma da lei.

§ l' A responsabilidade técnica por far
mácia, estabelecimento definido no inciso X
do art. 4" desta lei, será exercida, exclusiva
mente, por farmacêutico, respeitados os di
reitos adquiridos.

§ 2" A presença do técnico responsável
somente será obrigatória durante o horário
de manipulação de fórmulas magistrais e ofi
cinais.

§ 3° A responsabilidade técnica por dro
garia, estabelecimento definido no inciso XI
do art. 4' desta lei, será exercida por farma
cêutico, oficial de farmácia, auxiliar de far
mácia ou outro técnico, inscrito em Conselho
Regional de Farmácia, na forma da lei.

§ 4' Os proprietários ou co-proprietários
de estabelecimentos farmacêuticos, definidos
nos incisos X, XI, e XIII, não titulados que
comprovem tal condição, no período de 10
(dez) anos, mesmo ininterruptos, serão habi
litados pelo órgão sanitário competente local
a assumirem a responsabilidade técnica de
drogaria de sua propriedade ou co-proprie
dade, na condição de prático de farmácia.

§ 5" Os interessados nos benefícios deve
rão requerer ao serviço sanitário que terá o
prazo de 90 (noventa) dias para deferir a con
cessão, comunicando, em seguida, ao Conse
lho Regional de Farmácia da jurisdição, para
que inscreva o profissional em quadro pró
prio.

Art. 22. O Pedido de licença será instruí
do com:

a) .
b) prova da existência de responsável técni

co, por meio de contrato social ou contrato
de prestação de serviço com profissionallibe
ral, quando se tratar de farmácia ou drogaria;

c) .
Art. 37. A farmácia, a drogaria, o dis

pensário de medicamentos e o posto de medi
camentos terão livro, segundo modelo oficial,
destinado ao registro do receituário de medi
camentos sob regime de controle sanitário
especial.

Art. 2' Ficam revogados os arts. 6' e 20
da Lei n' 5.991, de 1973.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em
contrário.
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Justificação

A Lei n" 5.991/73, que dispõe sobre o con
trole sanitário do comércio de drogas, medi
camentos, insumos farmacêuticos e correla
tos, diferencia, de maneira clara, precisa e
objetiva, a farmácia da drogaria, reservando
exclusivamente às farmácias a manipulação
e o comércio de medicamentos de fórmulas
magistrais e oficinais.

A drogaria, por comercializar somente
produtos industrializados em suas embala
gens originais, exerce uma função social, au
xiliando a saúde pública no atendimento às
comunidades.

Com o advento e o progresso da indústria
farmacêutica, a população passou a ter um
melhor acesso aos medicamentos prescritos
pela classe médica, garantindo, desta manei
ra, qualidade, segurança, rapidez e custos
menores.

Como se vê, a atividade de drogaria, que
exclui a manipulação de fórmulas magistrais
e oficinais, poderá ser exercida também pelo
oficial de farmácia, pelo auxiliar de farmácia
ou profissionais de nível médio, inscritos em
Conselhos de Farmácia.

Sabemos que constitui atribuição privativa
do farmacêutico a manipulação de fórmulas
magistrais e farmacopéicas, quando a serviço
do público em geral ou mesmo de natureza
privativa, na qualidade de profissionais libe
rais.

Na verdade, com o avanço tecnológico,
passaram os farmacêuticos a exercer suas ati
vidades nos laboratórios industriais, indús
trias de alimentos e cosméticos, além de ou
tras atribuições de relevância social e econô
micas fixadas no Decreto n" 85.878, de 1981,
como sejam:

a) análises bioquímicas para fins clínicos;
b) análises químicas para fins industriais;
c) laboratórios de saúde pública;
d) laboratórios bromatológicos;
e) laboratórios químico-toxicológicos;
f) indústria farmacêutica, estatal ou priva

da, nacional ou multinacional;
g) insumos químicos para fins farmacêu

ticos;
h) produtos higiênicos e cosméticos com

indicação terapêutica;
i) produtos dietéticos e alimentos industria

lizados;
j) indústria de produtos químicos para fins

veterinários;
I) indústria de produtos biológicos - soros

e vacinas, produtos biológicos naturais, inclu-
sive de fermentação; .

m) indústria de insumos bioquímicos para
fins farmacêuticos, vitaminas e hormônios;

n) indústria de higienizantes - antissép
ticos, desinfetantes e cosméticos, sem indica
ção terapêutica;

o) indústria de extratos opoterápicos;
p) magistério superior - atividades de en-

sino e pesquisa;
q) perícia técnico-legais;
r) fiscalização técnica;
s) farmacotécnica (prescricional) controle

e produção;

t) dispensação farmacêutica, pública, hos
pitalar e privada.

Pelo exposto, a farmácia, por imposição
legal, está apta a manipular, e dessa forma
deverá ter como responsável técnico, exclusi
vamente, o farmacêutico.

Não é sem razão que a citada Lei n'
5.991173, em seu art. 58, manteve os arts.
2\' e 3' do Decreto n° 20.377, de 8 de setembro
de 1931. Tais dispostivos legais, em pleno
vigor, determinam claramente não ser priva
tivo do farmacêutico "o comércio direto com
o consumidor de medicamentos oficinais, es
pecialidades farmacêuticas, produtos quími
cos, galênicos, biológicos etc. e plantas de
aplicações terapêuticas".

De outro lado, 96% das drogarias são de
propriedade de oficiais ou de auxiliares de
farmácia, profissionais que permanecem,
diuturnamente, à frente de seus estabeleci
mentos. A responsabilidade técnica que os
farmacêuticos assumem nas drogarias, repre
senta, simplesmente, a assinatura dos docu
mentos hábeis à legalização do estabeleci
mento.

A revogação do art. 20 se impõe, eis que
a responsabilidade que os farmacêuticos assu
mem não está ligada à sua presença física
no estabelecimento, possibilitando pois o seu
exercício em mais de um estabelecimento.

A revogação que se propõe na letra b do
art. 22 está calcada na necessidade de se def
nir com clareza que o farmacêutico é um pro
fissional liberal, e que esta sua relação com
a empresa deverá ser traduzida em simples
contrato de prestação de serviços.

Há ainda mais, altera-se a letra b do art.
22 para que fique explícito que somente far
mácias e drogarias deverão manter um res
ponsável técnico, excluindo-se, com justa ra
zão, todas as empresas que não comercia
lizarem seus produtos diretamente com o pú
blico consumidor. Não há sentido, na verda
de, em se exigir. um "responsável técnico"
para distribuidoras de produtos farmacêuti
cos cuja tarefa exclusiva é repassar merca
dorias às farmácias e drogarias, bem como
àquelas que importam ou exportam tais pro
dutos.

Propõe-se, igualmente, alteração no art.
37, acrescentando-se a obrigatoriedade de es
crituração dos produtos sob regime de con
trole sanitário especial também para os pos
tos de medicamentos.

Finalmente, propõem-se a revogação do
parágrafo único do art. 6', eis que tal dispo
sitivo legal possibilita aos hotéis e similares
(bares e restaurantes) a venda indiscriminada
de produtos farmacêuticos.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. 
Deputado Inocêncio Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 5.991, DE 17 DE·
DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, insn-

mos farmacênticos e correlatos, e dá on
tras providências.

..........................................................
CAPÍTULO II

Do Comércio Farmacêutico

Art. 6'.' A dispensação de medicamentos
é privativa de:

a) farmácia;
b) drogaria;
c) posto de medicamento e unidade vo

lante;
d) dispensário de medicamentos.
Parágrafo único. Para atendimento ex

clusivo a seus usuários, os estabelecimentos
hoteleiros e similares poderão dispor de me
dicamentos anódinos, que não dependam de
receita médica, observada a relação elabo
rada pelo órgão sanitário federal.

CAPÍTULO IV
Da Assistência e Responsabilidade

Técnicas

Art. 15. A farmácia e a drogaria terão,
obrigatoriamente, a assistência de técnico
responsável, inscrito no Conselho Regional
de Farmácia, na forma da lei.

§ I" A presença do técnico responsável
será obrigatória durante todo o horário de
funcionamento do estabelecimento.

§ 2" Os estabelecimentos de que trata es
te artigo poderão manter técnico responsável
substituto, para os casos de impedimento ou
ausência do titular.

§ 3" Em razão do interesse· público, ca
racterizada a necessidade da existência de far
mácia ou drogaria, e na falta do farmacêutico,
o órgão sanitário de fiscalização local licen
ciará os estabelecimentos sob a responsabi
lidade técnic,! de prático de farmácia, oficial
de farmácia ou outro, igualmente inscrito no
Conselho Regional de Farmácia, na forma
da lei.

Art. 20. A cada farmacêutico será per
mitido exercer a direção técnica de, no máxi
mo, duas farmácias, sendo uma comercial e
uma hospitalar.
...................C·APfTÚi.Ó·y······ .

Do Licenciamento

Art. 22. O pedido da licença será instruí
do com:

a) prova de constituição da empresa;
b) prova de relação contratual entre a em

presa e seu responsável técnico, quando for
o caso;

c) prova de habilitação legal do respon
sável técnico, expedida pelo Conselho Regio
nal de Farmácia.
..........................................................

CAPÍTULO VI

Do Receituário

Art. 37. A farmácia, a drogaria e o dis
pensário de medicamentos terão livro, segun-
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do modelo oficial, destinado ao registro do
receituário de medicamentos sob regime de
controle sanitário especial.

Parágrafo único. O controle do estoque
dos produtos de que trata o presente artigo
será feito mediante registro especial, respei
tada a legislação específica para os entorpe
centes e os a estes equiparados, e as normas
baixadas pelo Serviço Nacional de Fiscaliza
ção da Medicina e Farmácia.

C'APÍTULO VIII .
Disposições Finais e Transitórias

Art. 5H. Ficam revogados os Decretos
do Governo Provisório n'" 19.606, de 19 de
janeiro de 1931; 20.627, de 9 de novembro
de 1931, que ret·ificou o primeiro; 20.377,
de R de setembro de 1931, ressalvados seus
artigos 2" e 3" e a Lei n" 1.472, de 22 de
nove,nbro de 1951.

DECRETO N" H5.87H, DE 7 DE
ABRIL DE 1981

Estabelece normas para execução da
Lei n' 3.820, de 11 de novembro de 1960,
sobre o exercício da profissão de farma
cêutico, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atri
buição que lhe confere o artigo 81, item III,
da Constituição, decreta:

Art. 1'.0 São atribuições privativas dos
profissionais farmacêuticos:

I - desempenho de funções de dispensa
ção ou manipulação de fórmulas magistrais
e farmacopéicas, quando o serviço do público
em geral ou mesmo de natureza privada;

II - assessoramento e responsabilidade
técnica em:

a) estabelecimentos industriais:farmacêu
ticos em que se fabriquem produtos que te
nham indicações e/ou ações terapêuticos,
anestésicos ou auxiliares de diagnóstico, ou
capazes de criar dependência físicà ou psí
quica;

b) órgãos, laboratórios, setores ou estabe
lecimentos farmacêuticos em que se execu
tem controle e/ou inspeção de qualidade,
análise prévia, análise de controle e ánálise
fiscal de produtos que tenham destinação te
rapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnós
ticos ou capazes de determinar dependência
física ou psíquica;

c) órgãos, laboratórios, setores ou estabe
lecimentos farmacêuticos em que se prati
quem extração, purificação, controle de qua
lidade, inspeção de qualidade, análise prévia,
análise de controle e análise fiscal de insumos
farmacêuticos de origem vegetal, animal e
mineral;

d) depósitos de produtos farmacêuticos de
qualquer natureza;

III - a fiscalização profissional sanitária e
técnica de empresas, estabelecimentos, seto
res, fórmulas, produtos, processos e métodos
farmacêuticos ou de natureza farmacêuticas;

IV - a elaboração de laudos técnicos e a
realização de perícias técnico-legais relacio-

nadas com atividades, produtos, fórmulas,
processos e métodos farmacêuticos ou de na
tureza farmacêutica;

V - o magistério superior das matérias
privativas constantes do currículo próprio do
curso de formação farmacêutica, obedecida
a legislação do ensino;

VI - desempenho de outros serviços e
funções, não especificados no presente decre
to, que se situem no domínio de capacitação
técnico-científica profissional.

Art. 2" São atribuições dos profissionais
farmacêuticos, as seguintes atividades afins,
respeitadas as modalidades profissionais, ain
da que não privativas ou exclusivas:

I - a direção, o assessoramento, a respon
sabilidade técnica e o desempenho de funções
especializadas exercidas em:

a) órgãos, empresas, estabelecimentos, la
boratórios ou setores em que se preparem
ou fabriquem produtos biológicos, imunote
rápicos, soros, vacinas, alérgenos, opoterá
picos para uso humano e veterinário, bem
como de derivados do sangue;

b) órgãos ou laboratórios de análises clíni
cas ou de saúde pública ou seus departamen
tos especializados;

c) estabelecimentos industriais em que se
fabriquem produtos farmacêuticos para uso
veterinário;

d) estabelecimentos industriais em que se
fabriquem insumos farmacêuticos para uso
humano ou veterinário e insumos para produ
tos dietéticos e cosméticos com indicação te
rapêutica;

e) estabelecimentos industriais em que se
fabriquem produtos saneantes, inseticidas,
raticidas, antisséticos e desinfetantes;

f) estabelecimentos industriais ou institui
ções governamentais 'onde sejam produzidos
radioisótopos ou radiofármacos para uso em
diagnóstico e terapêutica;

g) estabelecimentos industriais, institui
ções governamentais ou laboratórios especia
lizados em que se fabriquem conjuntos de
reativos ou de reagentes destinados às dife
rentes análises auxiliares do diagnóstico mé
dico;

h) estabelecimentos industriais em que se
fabriquem prod!Jtos cosméticos sem indica
ção terapêutica' e produtos dietéticos e ali
mentares;

i) órgãos, laboratórios ou estabelecimen
tos em que se pratiquem exames de caráter
químico-toxicológico, fitoquímicos e sanitá
rios;

j) controle, pesquisa e perícia da poluição
atmosférica e tratamento dos despejos indus
triais;

II - tratamento e controle de qualidade
das águas de consumo humano, de indústria
farmacêutica, de piscinas, praias e balneá
rios, salvo se necessário o emprego de reações
químicas controladas ou operações unitárias;

III - vistoria, perícia, avaliação, arbitra
mento e serviços técnicos, elaboração de pa
receres, laudos e· atestados do âmbito das atri
buições respectivas.

Art. 3" As disposições deste decreto
abrangem o exercício da profissão de farma-

cêutico no serviço público da União, dos Es
tados, Distrito Federal, Territórios, Municí
pios e respectivos órgãos da administração
indireta, bem como nas entidades particu
lares.

Art. 4" As dúvidas provenientes do exer
cício de atividades afins com outras profissões
regulamentadas serão resolvidas através de
entendimento direto entre os Conselhos Fe
derais interessados.

Art. 5" Para efeito do disposto no artigo
anterior, considera-se afim com a do farma
cêutico a atividade da mesma natureza, exer
cida por outros profissionais igualmente habi
litados na forma da legislação específica.

Art. 6" Cabe ao Conselho Federal de
Farmácia expedir as resoluções necessárias
à interpretação e execução do disposto neste
decreto.

Art. 7" Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Brasllia, 7 de abril de 1981; 160" da Inde
pendência e 93" da República. - JOÃO FI
GUEIREDO - Murillo Macêdo.

PROJETO DE LEI N' 5.316, DE 1990

(Do Sr. Michel Temer)

Alter a redação do inciso I do art. 473
da Consolidação das Leis do Trabalho.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 4.707,
de 1990.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O inciso I do art. 473 da Conso

lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"I-até 5 (cinco) dias consecutivos,
em caso de falecimento de cônjuge, as
cendente, descendente, irmão ou pessoa
que, declarada em sua Carteira do Tra
blaho e Previdência Social, viva sob sua
dependência econômica."

Art.2" Esta lei entra em vigor' na data de
sua publicação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A Consolidação das Leis do Trabalho, no
inciso I do art. 473, estabelece que o empre
gado pode deixar de comparecer ao serviço,
sem prejuízo do seu salário, dois dias conse
cutivos, em caso de falecimento do cônjuge,
ascendente, descendente, irmão ou pessoa
que, declarada em sua Carteira do Trabalho
e Previdência Social, viva sob sua dependên
cia econômica.

No entanto, esse período, previsto no cita
do dispositivo consolidado, é nitidamenIe in
suficiente para que o empregado possa tomar
todas as providências necessárias em caso de
falecimento de pessoa que viva so~ sua de
pendência econômica.

Há que se considerar, ainda, dois aspectos
importantes que recomendam a dilatação do
prazo legal estabelecido.
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Justificação

No mundo atual as profissões de econo
mista, administradores e bacharéis em conta
bilidade ganham papel de relevo cada vez
maior. Devem ser protegidas e incentivadas,
inclusive como estímulo a maior especiali
zação: o aviltamento profissional de alguns
prejudica o conjunto.

O piso salarial profissional está consagrado
na nova Constituição e desde há algum tempo
está consagrado para diversos profissionais,
como médicos, engenheiros e veterinários,
dentre outros. Urge agora fixá-lo para estas
três profissões.

A fixação de piso salarial em conjunto para
estas três profissões é imprescindível para tor
ná-lo aplicável, dado a complexidade de defi
nição exata de funções situadas na área de
intercessão entre elas. Sem a fixação do piso
em conjunto, a burla seria inevitável.

A utilização dos salários dos servidores pú
blicos como indexador surge como a mais
conveniente, inclusive pelo grande número
de profissionais que militam no setor público.
A utilização do salário mínimo como indexa
dor poderia ser entendido como inconstitu
cional e outros indicadores oficiais são extre
mamente sensível econômicos de momento.
Supõe-se que os servidores públicos, a médio
e longo prazo tendem a pelo menos manter
seus níveis de ganho real. No entanto, se tal
não ocorrer os profissionais das três áreas
de localização extremamente dispersa tanto
regionalmente como nos setores da econo
mia, terão com quem se remir para mudar
a situação.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. 
Deputado Virgílio Guimarães.

cias Contábeis é de 40 (quarenta) horas sema
nais, com um máximo de 8 (oito) horas diá
rias.

§ 3" Serão consideradas extraordinárias,
sujeitas a remuneração adicional de 50%
(cinqüenta por cento) as horas que excede
rem o limite aqui fixado.

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

Art. 5'.' Revogam-se as disposições em
contrário.

PROJETO DE LEI N' 5.321, DE 1990

(Do Sr. Virgílio Guimarães)

Equipara os benefícios previdenciários
dos aposentados por invalidez aos dos
apo~entados por tempo de serviço.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Seguridade
Social e Família - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Os aposentados por invalidez

junto à Previdência Social ficam equiparados,
para fins de cálculo de proventos e benefícios
a receber, aos aposentados por tempo de ser
viço.

§ I' Considera-se, para fins da equipa
ração acima, os aposentados por tempo de
serviço com aposentadoria integral.

PROJETO DE LEI N' 5.320, DE 1990

Justificação

De pouco vale regulamentar reajustes de
aluguéis se u valor inicial da locação perma
nece incontrolado e o proprietário dispondo
do terrível instrumento da "denúncia vazia",
como estabelece o presente projeto de lei.

Com esta emenda, tal deficiência fica sana
da, encontrando um parâmetro para os alu
guéis iniciais (valor de mercado do imóvel).
O valor inicial não poderá ser manipulado
ao bel-prazer de uma parte ou outra, pois
ambas poderão se referenciar ao valor decla
rado ao IPTU que terá que guardar coerência
com os demais imóveis da mesma região e
de qualidade semelhante.

Assim, tanto se estará protegendo o inqui
lino das manipulações especulativas, como
também se estará evitando os casos de defasa
gens profundas que muitas vezes ocorrem em
desfavor do proprietário honesto.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. 
Deputado Virgílio Guimarães.

§ 4" Constitui crime contra a economia
popular, não gerando obrigações de espécie
alguma, de fixar valor superior aos limites
máximos estabelecidos nesta lei ou exigir ou
tro pagamento qualquer além do aluguel
mensal.

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

PROJETO DE LEI N' 5.319, DE 1990

(Do Sr. Virgílio Guimarães)

Estabelece critério para fixação e rea
juste do valor de locação dos imóveis resi
denciais urbanos.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.654,
de 1990.)

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho

Da Suspensão e da Interrupção

....................................................
TÍTULO IV

Do Contrato Individual do Trabalho

Em primeiro lugar, não se pode negar a
existência de um natural abalo psicológico
sofrido pelo empregado nessas ocasiões e que
o incapacita totalmente a reassumir, em dois
dias apenas, as suas funções na empresa.

Além disso, são inúmeras as providências
materiais indispensáveis que devem ser toma
das pelo empregado, visando à regularização
da vida familiar.

Por essas razões, o período de cinco dias
proposto pela presente proposição deve ser
acolhido pelos nossos pares, por ser mais
compatível com as necessidades apontadas.

Sala das Sessües, de junho de 1990. -
Deputado Michel Temer.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 5.452,
DE 1" DE MAIO DE 1943

Art. 473. O empregado poderá deixar de
comparecer ao serviço sem prejuízo do salá
rio:

I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso
de falecimento do cônjuge, ascendente, des
cendente, irmão ou pessoa que, declarada
em sua Carteira Profissional, viva sob sua
dependência econômica;

..........................................................
CAPÍTULO IV

(Do Sr. Virgílio Guimarães)

Fixa o piso salarial dos profissionais
diplomados nos cursos superiores de Eco
nomia, Administração e Ciências Con
tábeis.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O piso salarial profissional dos di

plomados pelos cursos superiores regulares
mantidos pelas Faculdades de Ciências Eco
nômicas, de Administração e de Ciências

O Congresso Nacional decreta: Contábeis é o fixado pela presente Lei.
Art. 1" Nas locações residenciais de imó- Art. 2" O piso salarial fixado pela pre-

veis urbanos o valor mensal inicial do aluguel sente lei é a remuneração mínima obrigatória
não pode ser superior a 0,5% (meio por cen- por serviços prestados pelos profissionais de-
to) do valor de mercado do imóvel. finidos no art. 1", com relação de emprego

§ 1" O valor de mercado do imóvel será ou função, qualquer que seja a fonte paga-
o mesmo valor considerado para fins de cálcu- dora.
lo do Imposto Predial e Territorial Urbano Art. 3" Fica fixado em NCz$ 44.000,00
(IPTU). (quarenta e quatro mil cruzados novos) o piso

§ 2" É assegurado o direito de arbitra- salarial dos profissionais citados no art. 1,'
mento judicial do valor do imóvel para efeito § 1" O valor do piso salarial definido no
de cálculo do IPTU e do aluguel mensal, ob- caput deste artigo tem como base o mês de
servado o critério da equidade com os demais março de 1990, sendo reajustado a partir daí
imóveis, segundo sua qualidade e localização. nas mesmas épocas e nos mesmos percentuais

§ 3" Na vigência do contrato de locaç~o dos vencimentos dos servidores públicos fe-
os reajustes do val.or do aluguel obedecerão derais.
os mesmos critérios dos reajustes salariais de- _ § 2,' A jornada de trabalho dos profis
terminados em lei. sionais em Economia, Administração e Ciên-
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*2' Caso a invalidez ocorra nos dois pri
meiros anos de contribuição o cálculo dos
proventos senio proporcionais ao tempo de
contribuição, respeitado os limites mínimos
de dois terços do valor integral ou de um
salário mínimo nacional.*3' Nos casos de invalidez decorrentes
de acidentes de trabalho ou de doença profis
sional os proventos de aposentadoria serão
sempre integrais.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicaçüo.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contnírio.

Justificação

Há um justo clamor público contra a desu
mana discriminação de Previdência Social
contra os aposentados por invalidez. Trata-se
de um absurdo de tal monta que não pode
ser tolerado por mais tempo algum.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1!'!\IO. 
Deputado Virgílio Guimarães.

PROJETO DE LEI N" 5.322, DE 1990

(Do Sr. José Santana de Vasconcellos)

Denomina "Rodovia Dom Carlos Car
melo de Vasoncelos Motta" trecho da
BR-262, no Estado de Minas Gerais.

(Às Comissiies de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Viação
e Transportes. Desenvolvimento Urba
no e Interior - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica denominado "Rodovia Dom

Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, o tre
cho da rodovia BR-262. que interliga os mu
nicípios de Belo Horizonte e João Monle
vade. no Estado de Minas Gerais.

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Nascido na cidade de Bom Jesus do Ampa
ro. Minas Gerais. em 16 de julho de 1890,
o Cardeal Motta foi ordenado padre em 29
de junho de 1918. por Dom Silvério Gomes
Pimenta, arcebispo de Mariana. "Brilhante
e eloqüente, continuou a longa trajetória des
se sábio e santo: em Belo Horizonte. já Mon
senhor Camareiro Secreto. como primeiro
Reitor do Seminário; em Diamantina. como
Bispo Auxiliar do Arcebispo Dom Joaquim
Silvério de Souza; em São Luis do Maranhão.
como Arcebispo; em São Paulo. como Arce
bispo Metropolitano e Primeiro Cardeal-Ar
cebispo; finalmente. Aparecida. centro na
cional da devoção à Virgem Santíssima. Aí
foi que pôde levar a termo a construção da
Nova Catedral BasIlica".

Muitas foram suas realizações. Em Dia
mantina. fundou o Colégio Diamantinense.
Em São Luís. fundou o colégio Maranhense
e um hebdomadário - O Maranhão. Em São
Paulo. entre outras iniciativas. "deixou ter
minada a Catedral, inaugurada a Pontifícia

Universidade Católica. fundada a Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil, e dotou
a Arquidiocese com a "Rádio Nove de Julho"
e o Jornal O São Paulo, com o elevado intuito
de difundir as verdades cristãs". Em Apare
cida. destaca-se seu empenho na construção
da Nova Basilica. que veio a ser consagrada
pelo Papa João Paulo n. em 4 de julho de
1980.

A estas e outras realizações daquele que
foi, também. o oficiante da Primeira Missa
de BrasIlia. somam-se a importância que dava
à catequese. a constante prática da fraterni
dade cristü. o zelo apostólico por todo o povo
brasileiro.

Ao falecer. em IR de setembro de 1982,
o Cardeal Motta nos legou o exemplo de uma
vida marcada por atividade e dedicação. fé
e civismo. amor a Deus. à Pátria e ao pró
ximo.

Em homenagem à memória de seu ilustre
filho. deseja.o município de Bom Jesus do
Amparo. comemorar o centenário de seu nas
cimento. Participando das comemorações, e
acolhendo sugestão da Prefeitura Municipal
de Bom Jesus do Amparo. apresento Projeto
de Lei que propõe seja denominada "Ro
dovia Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos
Motta" trecho da BR-262. no Estado de Mi
nas Gerais.

Por considerar justa a homenagem e edifi
cante o exemplo do eminente Cardeal para
as novas geraçiies. esperamos que a propo
siçüo seja aprovada com o apoio dos nobres
colegas parlamentares.

Sala das Sessões. 6 de junho de 1990. 
Deputado José Santana de Vasconcellos.

PROJETO DE LEI N' 5.323, DE 1990
(Do Sr. José Santana de Vasconcellos)

Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Escola Agrotécnica Federal de Jequiti
nhonha, no Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Educação.
Cultura e Desporto - art. 24. 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autori

zado a instituir a Escola Agrotécnica Federal
de Jequitinhonha, localizada no município do
mesmo nome, no Estado de Minas Gerais.

Art. 2" A Escola Agrotécnica Federal de
Jequitinhonha. subordinada ao Ministério da
Educação. destina-se a ministrar cursos de
técnicas agrícolas e pecuárias. de nível médio.

Art. 3" A instalação do estabelecimento
criado por esta lei. subordina-se à prévia con
signação. no Orçamento da União. das dota
ções necessãrias. assim como criação do~ car
gos. funções e empregos indispensáveIS ao
seu funcionamento. por iniciativa exclusiva
do Poder Executivo.

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

Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Localizado na região conhecida como Nor

deste de Minas. mais exatamente na mesor
região do Nordeste Mineiro e na Microrre
gião Pastoril de Almenara. o Município de
Jequitinhonha •. tem como atividade econô
mica e agropecuária. o comércio e a indústria
de transformação.

A região produz milho, arroz. feijão. man
dioca. abacaxi. café e laranja.

Na pecuária. destaca-se a criação de bovi
nos e eqüinos. notando-se ainda a significa
tiva presença de suínos e muares.

Tem ainda. a cidade. uma acentuada ativi
dade turística de interesse crescente. propor
cionada pelas belas praias do rio que lhe dá
o nome.

O Estado e a Prefeitura mantêm 20 escolas
estaduais e 24 municipais. contando desse to
tal 42 unidades de 1" grau. e o 2" grau é minis
trado em um estabelecimento com dois cursos
profissionalizantes.

A região. de comprovada carência. face
à escassez de chuvas. vê a cada dia crescer
o êxodo para as grandes cidades dada a falta
de ocupação e qualificação desse contingente
jovem.

A carência desses profissionais impede a
aplicação de técnicas adequadas ao conve
niente andamento das atividades agropasto
ris. numa região prejudicada pelas condições
climáticas. e que só poderá ser solucionado
esse problema. com uma escola agrotécnica
federal.

Ademais. a Escola Agrotécnica que o pre
sente projeto preconiza, formará também,
mão-de-obra técnica a ser absorvida em ou
tras cidades próximas. incrementando as ati
vidades agropeeuárias ali já existentes. viabi
lizando novas explorações econômicas e. qui
çá. a redençüo de tão carente e promissora
região do nordeste mineiro.

Pelos aspectos sociais. educativos e econô
micos de'que se reveste a medida. esperamos
que o projeto de lei que ora submetemos
à apreciação do Congresso Nacional, venha
a merecer de nossos dignos Pares a devida
aprovação.

Sala das Sessões. 6 de junho de 1990. 
Deputado José Santana de Vasconcellos.

PROJETO DE LEI N' 5.325, DE 1990
(Do Sr, Henrique Eduardo Alves)

Institui o crédito de emergência para
o período seco aos pequenos e médios
agricultores e criadores, na árta abran
gida pelo Polígono das Secas.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM): e de Finanças
e Tributação - art. 24. 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Aos pequenos e médios agricul

tores e aos criadores com titularidade de imó··
vel rural ou sem a propriedade, mas exce
dendo atividade produtiva vinculada à terra.
ficam assegurados empréstimos destinados a

.investimentos fixos. na propriedade ou na
terra que usa para a sua atividade. durante
o período seco até a data-limite de 1-3-91.
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Art. 2" Entende-se por investimentos fi
xos aqueles que fortaleçam a propriedade pa
ra os períodos secos, tais como, na hase hídri
ca, construção de açudes, perfuração de po
ços profundos, cacimhas, sistcma e estrutura
de distrihuição d',ígua, na base vegetal. pre
paração do terreno para o plantio de capim
buffel. palma forrageira e algoroba, ou qual
quer outra aerofila ou gramínia de tipo pe
rene.

Parágrafo tinico. Os investimentos de
que trata este artigo tamhém compreendeni
na base de infra-estrutura, construção de casa
residencial popular. inclusive o tipo "taipa",
com instalação elétrica e hidníulica, est;íhulos
e currais, silos, cercas e eletrificação rural
e na hase produtiva, como a instalaçün de
sistcma de irrigaç<io onde houver disponihi
lidade de ,ígua.

Art. 3" Poderão bcneficiar-se deste cré
dito de emergência posseiros, meeiros e ar
rendatários, desde que apresentem contrato
de uso da terra pelo prazo igual. ou, no míni
mo, ao pactuado no contrato de financiamen
to.

Art. 4" Estes empréstimos de emergên
cia poderão ser operados pelos hancos ofi
ciais, Federais e Estaduais, esses tiltimos su
jeitos à pcrmissüo do Banco Central.

Art. 5" Este crédito de emergência seni
aplicado de acordo com as normas e condi
çôes a seguir definidas:

a) O prazo máximo para amortização do
financiamento será de sete anos, inclusive I
(hum) ano de carência:

b) Incidinio juros de I ri ao mês e os recur
sos serão corrigidos pelo Índice de Preços
ao ProdutorlIl'R, com rebate de 50"+ para
o médio e 70r:,: para o pequeno produtor sô
bre o saldo devedor:

c) o valor a ser financiado correspondení
a lOocé (cem por cento) do investimento to
tal:

d) As garantias serão reais se o mutuário
for titular do imlÍve! rural, ou aval para o
caso de não ser propriet<írio, conforme a defi
nição de beneficiário estabelecida no art. 3".

Art. 6" Os recursos para este crédito de
emergência correrão à conta da Secretaria
do Tesouro Nacional à ordem do Bancó Cen
traI.

Art. 7" O crédito de emergência para
uma situaç,io de seca, reconhecida pela Sude
ne, através do seu Conselho Deliberativo,
poderá ser renovado nas mesmas condições
estabelecidas nesta lei, com fonte de recursos
da Secretaria do Tesouro Nacional e à ordem
do Banco Central.

Art. R" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. Revogam-se as disposi
ções em contrário.

Justificação

Instalou-se novamente a seca no Nordeste.
Em raras regiões, chuvas retardatárias po
dem propiciar pequena lavoura de milho e
feijão. lO a 20% da produção normal. Na
maior área, as lavouras inteiramente perdi
das. A pecuária disporá também em algumas
regiões, de pastagem parcial. Tem de ser

completada, na maior parte, com rações ad
quiridas inclusive fora do Nordeste. Muitas
cidades já apresentam problema de abasteci
mento de ,ígua à população. Na área rural.
começa-se a beber água do fundo das cacim
bas.

Alguns Prefeitos, face a ameaças de saque
no comércio, por multidóes desesperadas,
atendem momentaneamente com feiras de
alimentos. Os Estados têm fornecido cestas,
básicas às zonas críticas, mas os reeursos para
essa finalidade estão praticamente exauridos.

E o Governo Federa!'? Até agora, nada.
Mandou um emissário a alguns Estados.

Deve ter preparado um relatório ao Presi
dente da República. Ninguém conhece ainda
os resultados.

Políticos da situação reivindicam frentes de
trabalho com alistamento realizadas pelas
Prefeituras. Seria terrível erro. O exemplo
das últimas secas foi amaldiçoado pelo povo.
Salvo exceçôes dos exemplos do Rio Grande
do Norte. Distribuição de senhas para inscri
ção a cargo de vereadores situacionistas. Fa
nulias inteiras alistadas, enquanto faITIJlias in
teiras sem uma vaga. Flagelados fantasmas,
que, denunciados, foram parcialmente ex
cluídos depois de uma investigação do SNI
(Governo Figueiredo). Alguns Municípios
foram ao requinte: até misses de beleza egres
sas de concursos, foram alistadas. O Nordeste
não suportaria mais isto. E acreditamos que
o Governo atual, saído das urnas do povo
com promessas de radical moralização, não
se prestaria a isto, mesmo sob a pressão de
correligionários seus.

Quem obteve financiamento normal para
a sua agricultura perdeu pela falta de chuvas
para sustentar as lavouras. Está acumulando
juros que pagará não sabemos quando. Quem
não obteve, não obtém mais, pois os bancos
oficiais mio financiam a seca.

É preciso que o Governo tome uma posição
diante do prohlema. O Presidente pode fazê
lo com pleno reconhecimento do fenômeno,
pela sua convivência com o Nordeste, pela
sua experiência no Governo de Alagoas, na
seca de 191':7. Vale a pena recordar alguns
trechos de seu depoimento prestado à Comis
são de Seca, criada com Senadores e Depu
tados nesta Casa, no dia 19 de novembro
de 19R7. "Assistimos, um pouco incrédulos,
a repetição deste tema, através de quantos
governos já se instalaram seja no Brasil'Re
pública, seja no Império: a redenção do Nor
deste".

"Na realidade, não podemos ter uma posi
ção tímida frente ao Governo Federal e aos
Ministros da área econômica, que têm uma
vis,io dos problemas brasileiros sob uma ótica
sulista, uma visão do Centro-Sul, extrema
mente elitista. Nenhum deles teve a sensibi
lidade para sentir a gravidade do problema,
principalmente sobre a questão da seca".

"A grande realidade é que o Nordeste vem
sendo, ao longo dos anos, um tema preferido
daqueles que chegaram à Presidência da Re
pública ou para os que almejam subir um
degrau maior na política do País. Mas, como
sempre, o discurso sempre ficou muito distan-

ciado da ação e do resgate dos compromissos
assumidos".

Especificamente sobre a questão da seca
foram transcritas, ainda, as seguintes consi
deraçôes do Presidente, no seu depoimento
ú Comissão. "Com esta seca (191':7) perdeu-se
em Alagoas 90"( da safra de feijão, 90"';' da
de milho, 6(J0í- da de algodão e 40"';' da safra
de fumo, e o Ministro Bresser Pereira, que
não se contentou apenas, em rasgar o progra
ma do PMDB, aqui no Congresso fica reten
do os recursos que são destinados ao combate
a seca no Nordeste".

O que é preci~o é um programa que atenda
às causas estruturais da seca, não à necessi
dade imediata. Não é possível que não se
possa estabelecer um planejamento para que
se repasse recursos, ano a ano, que se façam
obras com cuidado, que não visem apenas
a temporada das secas, mas que permaneçam
para que possamos armazenar água, para que
possamos fazer uso dela quando se abater
uma nova seca. É necessário que se associe
à prática, o discurso à ação efetiva.

O ideal seria que a estrutura da região,
diante de uma seca, não precisasse recorrer
às frentes de emergência, que se matam a
fome de muitos, escandalizam pelos abusos,
pelo protecionismo e moral, pela corrupção
política. Sobretudo, num ano de eleições.

Mas, a estrutura oficial no Nordeste não
tem outra saída imediata. Embora o Governo
esteja em silêncio, não vemos como ele possa
fugir dessas providências o mais rapidamente
possível. Embora, advirta-o de que não po
dem mais ser repetidos os abusos, os enriq ue
cimentos, os privilégios, a troca de votos à
custa da fome de multidões miseráveis e com
o dinheiro do prlÍprio povo. O Governo tem
a responsabilidade de, se caminhar para essa
forma, fazê-lo através de mãos e estruturas
honestas.

Esse problema pode ser diminuído com a
adoção do projeto que ora apresento: o de
crédito de emergência.

Já se fez essa experiência em 1951':, com
o crédito de emergência, operado pelo Banco
do Brasil e pelo Banco do Nordeste, através
de Lei de iniciativa do então Deputado Aluí
zio Alves.

Os Bancos oficiais tentaram o veto do pro
jeto, O Presidente Juscelino Kubitschek ou
viu depoimento, e sancionou o projeto de
lei. Os dois banco's fizeram milhares de opera
çôes: resultados: nenhum empréstimo de
emergência deixou de ser liquidado; milhares
de trabalhadores foram retidos nas proprie
dades rurais em que viviam, sem recorrer à
frente de emergência e sem passar fome. As
propriedades melhoraram suas infra-estrutu
ras, com pequenos açudes, poços, cacimbões,
cercas, preparação de terrenos, que rende
ram e rendem ainda hoje melhor aproveita
mento da terra.

Com as adaptações do tempo, renovo a
proposta para exame e decisão do Congresso,
para a sua indispensável e urgente partici
pação nàs amarguras que está vivendo o Nor
deste.
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É preciso colocar claramente uma situação:
o empréstimo será feito a juros legais, com
correção pelo Índice de preços ao Produtorl
IPR. Apenas, essa correção será abatida de
70% sobre o saldo do pequeno produtor e
50% para o médio pro'dutor.

Por quê? Porque estamos diante de um
fenômeno da Natureza que destrói a econo
mia rural do Nordeste. Porque a recente eli
minação de subsídios e incentivos igualou a
frágil economia do Nordeste à poderosa eco
nomia do Centro-Sul. Mas, mesmo quando
uma tragédia se abate sobre o Centro-Sul o
Governo socorre: chuva de dois dias no Rici,
teve, para suas conseqüências, 500 milhões
de cruzeiros do Governo Federal, e foi pou
co, A fome do Nordeste não teve ainda. A
agricultura do Nordeste nada recebeu. Não
quer auxílio. Quer crédito para pequenos e
médios produtores - com juros e correção,
e, apenas, uma redução na correção por se
tratar de recursos destinados a enfrentar as
conseqüências da seca, e a reduzir a despesa
do Governo Federal fazendo obras públicas
de emergência só para alistar as populações
subitamente desempregadas.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. 
Deputado Henrique Eduardo Alves.

PROJETO DE LEI N' 5.326, DE 1990
(Da Sr' Lurdinha Savignon)

Dispõe sobre a exploração e operação
dos portos nacionais.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e Redação (ADM); e de Viação e
Transportes, Desenvolvimento Urbano
e Interior - art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os portos nacionais serão explo

rados, meçliante autorização, concessão ou
permissão', preferencialmente por empresas
públicas ou sociedades de economia mista
municipais, estaduais ou federais.

Art. 2" O controle e a coordenação da
exploração dos portos, inclusive da implan
tação, administração, operação manutenção
e conservação de instalações portuárias, será
exercido em forma descentralizada por Co
missões de Autoridade Portuária-CAP, ór
gão de deliberação coletiva do Ministério da
Infra-Estrutura.

Art. 3" As Comissões de Autoridade
Portuária (CAP); serão integradas por três
representantes dos trabalhadores e. três re
presentantes dos empresários -portuários e,
ainda, por representação estatal, constituída
de um representante da União, um do Estado
e um do Município.

Art. 4" Os representantes classistas nas
Comissões de Autoridade Portuária serão
eleitos pelas entidades representativas dos
empresários e trabalhadores.

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

Constituindo serviço público do maior inte
resse para o desenvolvimento nacional, a ad
ministração portuária só deve ser confiada

à iniciativa privada quando dela se desinte
ressarem os poderes públicos municipal, esta
dual ou federal, vez que os interesses do em
presariado nem sempre coincidem com os in
teresses públicos.

Desse modo, o projeto estabelece a priori
dade para exploração do sistema portuário
em favor de empresas públicas e sociedades
de economia mista e para assegurar o perfeito
controle pelos interessados do seu funciona
mento prescreve que o controle e a coorde
nação da exploração dos portos serão exer
cidos pelas Comissões de Autoridade Portuá
ria (CAP) integradas por três representantes
dos trabalhadores e três representantes dos
empresários portuários e, ainda, por repre
sentação estatal, constituída de um represen
tante da União, um do Estado e um do Muni
cípio.

Sala das Sessües, 6 de junho de 1990. 
Deputada Lurdinha Savignon.

PROJETO DE LEI N' 5.327, DE 1990
(Do Sr. Nelton Friedrich)

Dispõe sobre congelamento, por .eis
meses, da remuneração dos Deputados
Federais, Senadores, Ministros de Estil·
do, Secretários dos Ministérios, Pre~j
dente e Vice·Presidente da República, 'a
partir de junho de 1990. I

(Às Comissões de Constituição e Jus~
tiça e de Redação (ADM); e de Finança~
e Tributação - art. 24, II) \

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É congelada a remuneração dos

deputados federais e dos senadores, durante
6 (seis) meses, a partir de 1 de junho de 1990.

Art. 2'.' Esta medida se estende. na glo
balidade de seus prazos e efeitos, aos secre
tários dos ministérios, ministros de Estado,
ao Presidente e Vice-Presidente da Repúbli
ca.

Art. 3'.' Este Projeto de Lei entra em vi
gor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Justificação

É muito fácil moralizar os outros. A onda
moralizante que perpassa o Brasil, corre o
risco de pecar pelo estímulo aos arrivistas
e aos ressentidos.

A tarefa, para ser'àutêntica e escapar dos
vernizes suspeitos,da demagogia, deve come
çar pelo exemplo dos poderes Judiciário, Le-

'. 'gislativo e Exe-clitivo. O primeiro pelas acusa
ções de ser impenetrável, não transparente,
moroso, desatualizado e com episódios de
corrupção ou favorecimento.

O segundo, por ser de alto custo e pouco
serviço à sociedade, além de pouca ação.

O terceiro, pelas penas que tem imposto
ao povo, especialmenté os assalariados, deles
exigindo um convívlp,danoso com perdas sub
seqüentes. aumento das dificuldades e da mi
séria.

Neste contexto, é de todo proveito que o
poder legislativo, cuja previsão orçamentária
para 1990 corresponde a tão-somente 0,26%

do orçamento da União. proponha o congela
mento de subsídios e de remuneração de de
putados e de senadores por seis meses, de
tal maneira que venha contribuir para desfa
zer a imagem deturpada que dele vendem
as forças reacionárias, oportunistas, antide
mocráticas e privilegiadas. com parlamento
fechado ou no mínimo dócil e fragilizado.
Até porque não ressaltam a instituição e nem
separam os bons dos maus parlamentares,
os assíduos dos gazeteiros.

Por outro lado. deve também o Judiciário.
através da Justiça Eleitoral, punir com máxi
mo rigor os-abusos nos pleitos com o que
se avizinha, especialmente. os do Poder Eco
nômico.

Assim, pode o parlamentar fazer sua parte,
com o congelamento dos seus ganhos por 6
meses.

Sala das Sessôes. 6 de junho de 1990. 
Deputado Nelton Friedrich.

PROJETO DE LEI N" 5.331, DE 1990
(Do Sr. Mário Lima)

Dispõe sobre garantias à poupança po
pular. altera o artigo 649 do Código de
Processo Civil e dá outras providências.

(À Comiss<lo de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24. 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 649 do Código de Processo

Civil- CPC, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 649. São absolutamente impenho
niveis:

a) as pensües, as tenças ou os montepios,
percebidos dos cofres públicos. ou de institu
tos de previdência, bem como os provenien
tes de liberalidade de terceiros. quando desti
nados ao sustento do devedor ou da sua fa
mBia:

b) os depósitos em caderneta de poupança
até o limite de duzentos salários mínimos vi
gentes, por poupador, contribuinte pessoa fí
sica domiciliada ou residente no País.

Art. 2" Como bem impenhoráveis o de
pósito em caderneta de poupança, nos termos
do artigo anterior, não pode ser objeto de
execução. seqüestro, expropriação, emprés
timo compuls<Írio ou de qualquer outro ato
que resulte na sua indisponibilidade tempo
rária ou permanente a qualquer título.

Art. 3" O depósito em caderneta de pou
pança até o limite a que se refere o artigo
1" desta lei fica garantido, pelo poder público,
em caso de liquidaçãojudicial ou extraju
dicial das instituiç6es financeiras depositá
rias, nos termos da legislação específica sobre
a matéria.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Justificação

Dentro da visão social que deve orientar
a ação do legislador moderno, antes de mais
nadai é preciso preservar, a todo tempo. as
fontes básicas de sustento do cidadão e da
sua família.
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Assim. justamente. nosso Código de Pro
cesso Civil já restringe a penhora nas ações
executivas somente aos demais haveres do
devedor que não sejam os salários. soldos
e vencimentos, as pensões. os montepios e
os seguros de vida, entre outros, consubstan
ciando, desta forma, a preocupação do legis
lador com as fontes básicas de sustento dos
cidadãos.

Ora, inegavelmente o depósito em Cader
neta de Poupança sempre foi desde sua cria
ção, o melhor repositário para as pequenas
economias domésticas.

Essas poupanças, até no nível de duzentos
salários mínimos, como se propõe, asseguram
uma renda mensal, no máximo, equivalente
a um salário.

Após o trauma que a sociedade brasileira
viveu recentemente com as medidas do Plano
Econômico, ninguém poderá negar a necessi
dade imperiosa de melhor conceituar legal
mente o que seja poupança popular, para
desta forma, poder oferecer as garantias que
se impõe, dado o caráter de que se reveste
este instituto.

Por outro lado, as garantias que aqui são
oferecidas, certamente não só hão de contri
buir para a recuperação da credibilidade da
caderneta de poupança, mas também como
incentivo ao ato de poupar, condição indis
pensável ao desenvolvimento econômico e
social do nosso País.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1990. 
Mário Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 5.869, DE 11 DE
JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

TÍTULO II
Das diversas espécies de execução

CAPÍTULO IV
Da Execução por Quantia certa contra Deve

dor Solvente

SEÇÃO I

Da penhora, da avaliação e da arrematação

Art. 649. São absolutamente impenho
ráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados,
por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - as provisões de alimento e de combus
tível, necessárias à manutenção do devedor
e de sua família durante um mês;

In - o anel nupcial e os retratos de fa
mília;

IV - os vencimentos dos magistrados, dos
professores e dos funcionários públicos, o sol
do e os salários, salvo para pagamento de
prestação alimentícia;

V - os equipamentos dos militares;
VI - os livros, as máquinas, os utensílios

e os instrumentos, necessários ou úteis ao
exercício de qualquer profissão;

vn - as pensões, as sentenças ou os mon
tepios, percebidos dos cofres públicos, ou de
institutos de previdência, bem como os pro
venientes de liberalidade de terceiro, quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua
família;

VIII - os materiais necessários para obras
em andamento, salvo se estas forem penho
radas;

IX - o seguro de vida.

PROJETO DE LEI N° 5.332, DE 1990
(Do Sr. Tarso Genro)

Dispõe sobre o ressarcimento aos pro
prietários de veículos automotores movi
dos a álcool, pela conversão de seus veícu
los para gasolina, e dá outras providên
cias.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urba
no e Interior; e de Finanças e Tributa
ção- art. 24, n.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Os proprietários de veículos au

tomotores movidos a álcool que realizarem
as modificações necessárias em seus veículos
para que passem a utilizar gasolina como
combustível, serão ressarcidos pela União
nos termos desta lei.

§ I" O ressarcimento de que trata este
artigo será de 700 (setecentos) Bônus do Te
souro Nacional Fiscais - BTN fiscal, conver
tidos em cruzeiros na data de recebimento
da indenização pelo beneficiário.

§ 2" O direito ao ressarcimento está con
dicionado à comprovação da despesa, me
diante nota fiscal de empresa credenciada,
nos termos em que dispõem os artigos 3",
4'.' e 5" desta lei.

§ 3" Na hipótese da despesa ser de valor
inferior ao estabelecido no caput deste artigo,
o ressarcimento só alcançará este valor, em
hipótese contrária, quando o valor for supe
rior ao limite estabelecido, o ressarcimento
se restringirá até aquele limite.

Art. 2" Após realizar as alteraçôes neces
sárias para a utilização de gasolina como com
bustível, o proprietário do veículo deverá di
rigir-se ao Departamento Estadual de Trân
sito competente, que procederá às alterações
cadastrais necessárias, e fornecerá documen
to atestando a efetiva conversão do veículo.

§ 1" De posse do documento a que se
refere o caput deste artigo, o proprietário
do veículo encaminhará o pedido de ressarci
mento a qualquer agência bancária, que o
encaminhará ao Departamento da Receita
Federal no prazo de dois dias úteis.

§ 2" No prazo de trinta dias após o recebi
mento do requerimento a que se refere o
parágrafo anterior, o Departamento da Re
ceita Federal verificará a regularidade das in
formações prestadas e remeterá ao benefi
ciário documento autorizando a retirada do
crédito correspondente na agência bancária
à qual foi encaminhado o pedido de ressar
cimento.

§ 3" Imediatamente após o recebimento
da autorização a que se refere o parágrafo
anterior. e nos seis meses subseqüentes. o
beneficiário poderá retirar os valores a ele
creditados.

§ 4" Transcorrido o prazo do parágrafo
anterior lui decadência do direito.

Art. J' Para se habilitarem à execução
de serviços de conversão de
motores, a <ilcool para gasolina, as empresas
interessadas deverão comprovar, mediante
certidüo do órgão competente, a sua regula
ridade no recolhimento do Imposto Sohre
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN,
Imposto sobre operações relativas à Cireu
laçüo de Mercadorias e sobre prestações de
serviço de transporte interestadual e intermu
nicipal e de comunicação - ICMS e contri
buições previdenciárias.

Art. 4" Satisfeitas as exigências do artigo
anterior. as empresas deverão recolher à Re
ceita Federal. taxa nos seguintes valores:

I - sociedades anônimas e concessionárias
de veículos - 30 mil BTNF;

n - companhias limitadas e firmas indivi
duais com capital social acima de Cr$
10.000.000.00 - 10 mil BTNF;

In - companhias limitadas e firmas indivi
duais com capital social acima de Cr$
5.000.000,00 até 10.000.000,00 - 5 mil
BTNF;

IV - companhias limitadas e firmas indivi
duais com capital social até Cr$ 5.000.000,00
-2 mil BTNF:

V - microempresas - 1 mil BTNF.
§ I" Cumpridas as exigências do disposto

neste artigo e do artigo anterior, os interes
sados apresentarão requerimento. juntando
comprovante do recolhimento da taxa e certi
dões e receberão, no prazo máximo de 7 (se
te) dias a credencial autorizando a execução
de serviços de que trata esta lei.

§ 2" A credencial a que alude o parágrafo
anterior conterá um código que deverá ser
inscrito na emissão da nota fiscal, para o con
trole da fiscalização da Receita Federal.

Art. 5' O Poder Executivo regulamenta
rá a presente lei no prazo de 30 dias.

Parágrafo único. O Poder Executivo envia
ní ao Congresso Nacional, no prazo estabe
lecido no caput deste artigo, Projeto de Lei
de Crédito Adicional alocando recursos par:1
viabilizar o cumprimento da presente lei.

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, perdendo eficácia a partir
de 1" de janeiro de 1996.

Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O projeto que ora apresentamos objetiva
resgatar um compromisso do Governo Fede
ral para com os cidadãos. Estes, estimulados
com promessas priorizaram o carro movido
a álcool em detrimento do movido a gasolina.
Agora, transcorridos alguns anos, os proprie
tários destes veículos encontram-se em situa
ção muito difícil, pois não existe mais regula
ridade no abastecimento deste combustível.
Com esta situação os proprietários de carro
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a álcool estüo acumulando grandes prejuízos.
pois além de mio terem mais a disponibilidade
do veículo. ainda süo obrigados a presencia
rem a depreciaçüo de seu patrimônio.

Esta situaçüo de constante descompromis
so do Estado para com o cidadüo nüo pode
mais perdurar sem nenhuma reparaçüo.

Neste sentido a proposiçüo que apresen
tamos procura. neste caso particular. uma re
paraçüo parcial aos prejuízos causados ao ci
dadüo com a adoçüo de políticas governa
mentais ineficazes.

É importante ressaltar que haverá uma
compensaçüo de receita para os Estados e
Municípios. pois com a conversüo de motores
a álcool para gasolina. o IPVA aumenta a
sua ar,recadaçüo em aproximadamente 30''Ic .
pois a alíquota para o veículo a gasolina é
maior que para o veículo a álcool.

Mas a compensaçüo para a Uniüo também
existirá. pois atualmente existe um excedente
muito grande de gasolina, oriunda do refino
de petróleo bruto. Este excedente é expor
tado a preços irrisórios, o que representa
grandes prejuízos para a Petrobrás.

O incremento de consumo de gasolina trará
cOmO conseqüência maior receita à Petro
brás, o que justifica a oportunidade da nossa
proposta.

Temos a certeza de que este Congresso,
cônscio de suas atribuições aprovará a discus
são sobre tüo importante matéria.

PROJETO DE LEI N' 5.340, DE 1990
(Do Sr. Ibsen Pinheiro e outros 9 Líderes)

Estabelece a Política Nacional de Salá
rios e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n"
5. 171190.)

Art. 1'.' A Política Nacional de Salários,
respeitado o princípio da irredutibilidade sa
larial, terá como fundamento a livre negocia
ção coletiva e se regerá pelas normas estabe
lecidas nesta lei.

Parágrafo único. As vantagens asseguradas
aos trabalhadores nas normas coletivas incor

, ppram-se aos contratos individuais de traba
, lho, constituindo-se em direito da categoria,
, e' somente poderão ser reduzidas ou supri-

midas por posterior Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho.
, Art. 2" Os salários dos trabalhadores se

rão reajustados mensalmente pelo Índice de
Preços ao Consumidor (IPC) do mês anterior
até o valor de 5 (cinco) salários mínimos;
a parcela que exceder esse valor até 10 (dez)
salários mínimos será reajustada trimestral
mente pelo Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) do trimestre findo no mês anterior,
garantindo-se um adiantamento mensal do
p<JTcentual, do IPC do mês anterior, superior
a:)% (cinco por cento); a parcela que exceder
alO (dez).salários mínimos terá seus reajustes
liyremente negociados.
: Parágrafo único. O Índice de Preços ao

Consumidor (IPC) de que fala este artigo será
calculado' pelo Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE).

Art. 3" As entidades sindicais poderão
atuar como substitutos processuais dos inte
grantes da categoria.

Parágrafo único. Havendo coação ou
ameaça de demissão, cabe, ao Juízo compe
tente processar e julgar a ação. negar valida
de a renúncia, desistência ou transação indivi
duais.

Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1990. 
Seguem assinaturas

PROJETO DE LEI N" 5.368, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N" 21.)5181.)
Dispõe sobre a confecção e caracterís

ticas das cédulas eleitorais.
(À Comissão de Constituição c Justiça

e de Redaçüo - Art. 24, II (apense-se
aeste o Projeto de Lei n" 1.852, de II.)RI.).)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As cédulas a serem utilizadas em

eleições oficiais serão confeccionadas segun
do modelo aprovado pela Justiça Eleitoral.

§ 1" Nas eleições majoritárias, as cédulas
conterão, entre outros requisitos, símbolos,
cores ou combinação de cores que identifi
quem os partidos políticos, além do número
e do nome dos candidatos.

§ 2" Além das características referidas no
parágrafo anterior, o Tribunal Superior Elei
toral poderá incluir, nas cédulas oficiais, a
impressão de fotos dos candidatos a cargos
majoritários.

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

Art. '3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, ll,de junho de 11.)1.)0. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 21.)5, DE 11.)81.)

Dispõe sobre a confecção e caracterís
ticas das cédulas eleitorais.

Apresentado pelo Senador Jutahy Maga
lhães

Lido no expecli~nte da sessão de 21-9-89,
e publicado no DCN (Seção lI), de 22-9-89.
À Comissão de Constituição~ Justiça e Cida
dania (decisão terminativa), onde poderá re
ceber emendas, após sua publicação e distri
buição em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.

Em 28-5-90, leitura do Parecer n"
168/90-CCJ, pela constitucionalidade, juri
dicidade e aprovação quanto ao mérito, nos
termos do substitutivo que oferece. Relatado
pelo Senador Francisco Rollemberg.

Em 28-5-90, a Presidência comunica ao
Plenário o recebimento do Ofício n" 37/90,
do Presidente da CCJ, comunicando a apro
vação da matéria na reunião de 24-5-90, por
um décimo da composição da Casa, para que
o projeto seja apreciado pelo Plenário.

Em 6-6-1.)0, a Presidência comunica ao Ple
nário o término do prazo sem apresentação

do recurso previsto no art. 1.)1, § 4", do Regi
mento Interno para que a matéria seja apre
ciada pelo Plenário. A Câmara dos Depu
tados através do SM/N" 164, de ll-6-90.
SM/N" 164

Em 11 de junho de 11.)1.)0.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho 'ti honra de encaminhar aVossa Ex

celência. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituiçâo Federal, o Projeto
de Lei n" 21.)5, de 19R9, constante dos autó
grafos juntos, que "dispôe sobre a confecção
e características das cédulas eleitorais".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário,em exercício.

PROJETO DE LEI N' 5.369, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N" 353/89

Estabelece os feriados nacionais e dá
outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 5.060,
de 11.)1.)0)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Constituem feriados nacionais as

datas abaixo discriminadas, comemorativas
dos eventos que menciona:

1" de janeiro - Dia da Confraternização
Universal

21 de abril- Dia de Tiradentes
1" de maio - Dia do Trabalho
7 de setembro - Dia de Independência
12 de outubro - Dia da Padroeira do Bra-

sil
2 de novembro - Dia de Finados
15 de novembro - Dia da Proclamação

da República
25 de dezembro - Dia de Natal
Sexta-feira Santa
Corpus Christi
Terça-feira de Carnaval
Parágrafo único. As datas mencionadas,

no caput deste artigo nâo poderão ser deslo
cadas para qualquer outro dia, sob qualquer
pretexto.

Art. 2'.' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 11 de junho dê 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE ,
PROJETO DE LEI DO SENADO

N"!353. DE 11.)81.)

Estabelece os feriados nacionais e dá
óutras providências.

Apresentado pelo Senador Jutahy Maga
lhães
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Lido no expediente da sessão de 26-1O-R9,
e publicado no DCN (Seção lI), de 27-10-89.
À Comissão de Educação (decisão termina
tiva), onde poderá receber emendas, após
sua publicação e distribuição em avulsos, pelo
prazo de 5 dias úteis.

Em 11-5-90, leitura do Parecer n"
147NO-CE, favorável ao projeto, nos termos
da emenda CE n" L que apresenta. Relatado
pelo Senador Antônio Luiz Maya. A Presi
dência comunica ao Plenário o recebimento
do Ofício n"7!'!O, do Presidente da CE, comu
nicando a aprovação da matéria na reunião
de 16-S-90. Abertura de prazo de 5 dias para
interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que o projeto seja
apreciado pelo Plenário.

Em 2R-5-9(), a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresen
tação do recurso previsto no art. 91, § 4",
do Regimento Interno, no se~tido da sua in
clusão em Ordem do Dia. A Câmara dos
Deputados através do SM/n" 16R, de 11-6-90.
SM/n" 16R

Em 11 de junho de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique .
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, ó Projeto
de Lei n" 353, de 19R9, constante dos autó
grafos juntos, que "estabelece os feriados na
cionais e dá áutras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário, em exerCício.

PROJETO DE LEI N° 5.370, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N" 368189

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de Pimenta Bue
no, no Estado de Rondônia.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Educação,
Cultura e Desporto - art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" É o Poder Executivo autorizado

a criar a Escola Técnica de Pimenta Bueno,
localizada no Município de mesma denomi
nação, no Estado de Rondônia.

Art. 2" A Escola Técnica Federal de Pi
menta Bueno manterá cursos de nível médio
e profissionalizante, a serem definidos pelo
Ministério da Educação, destinados à forma
ção de técnicos para atenderam às necessi
dades sócio-econômicas da região.

Art. 3" A instalação do estabelecimento
de ensino de que trata esta lei subordina-se
à prévia consignação, no Orçamento da
União das dotações necessárias, assim como
à criação de cargos, funções e empregos indis-

pensáveis ao seu funcionamento, por inicia
tiva exclusiva do Presidente da República.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicaçâo.

Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado FederaL 11 de junho de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO

N" 36R. DE 19R9

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de Pimenta Bue
no, no Estado de Rondônia.

Apresentado pelo Senador Odacir Soares
:"ido no expediente da sessão de l3-11-R9,

e publicado no DCN (Seção lI), de 14-11-89.
A Comissão de Educação (decisão termina
tiva), onde poderá receber emendas, após
sua publicação e distribuição em avulsos, pelo
prazo de 5 dias úteis.

Em 21-5-90, leitura do Parecer n'.'
IS0/90-CE, pela aprçlVação do projeto. Rela-
tado pelo Senador Aureo Mello. .

Em 21-5-90, a Presidência comunica ao
Plenário o recebimento do Ofício n" 10/90,
do Presidente da CE, comunicando a aprova
ção da matéria na reunião de 16-S-90. Aber
tura de prazo de S dias para interposição de
recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que o projeto seja apreciado pelo
Plenário.

Em 2R-S-90, a Presidência comunica ao
Plenário o tÚmino do prazo sem apre'sen
tação do recurso previsto no art. 91, § 4",
do Regimento Interno, no se~tido da sua in
clusão em Ordem do Dia. A Câmara dos
Deputados através do SM/n" 169, de 11-6-90.
SMln" 169

Em 11 de junho de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n" 368, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "autoriza o Poder Execu
tivo a criar a Escola Técnica Federal de Pi
ménta Bueno, no Estado de Rondônia".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima a mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário, em exercício.

PROJETO DE LEI N' 5.371, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N" 387/89

Dispõe sobre a merenda escolar e dá
outras providências,

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Educação,
Cultura e Desporto - art. 24, lI.)

(Apense-se a este o Projeto de Lei
n" 3.996, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O Ministério da Educação obser

vará, através de seus órgãos específicos, as
seguintes diretrizes para a programação e
execução de atividades relacionadas à me
renda escolar:

I - balanceamento adequado dos alimen
tos fornecidos aos estudantes, conforme pa
drões mínimos de valor protéico e vitamínico
fixados pelo Ministério da Saúde, de modo
a propiciar melhores condiçõesfísicas e men-
tais para o educando;· ,

II - aproveitamento da vocação agrícola
de cada região, como forma de diminuir o
custo de aquisição e distribuição dos insumos
básicos que integram a merenda escolar; e

III -implantação de hortas nas Unidades
Escolares objetivando a complementação da
merenda escolar, bem como o interesse pela
atividade agrícola.

Parágrafo único. As hortas mencionadas
no inciso III deste artigo serão obrigatoria
mente implantadas em' estabelecimentos de
ensino da rede pública, que disponham de
terreno aproveitável para horticultura.

Art. 2" Os excedentes de produção que
resultarem das hortas a que se refere o inciso
III do artigo anterior serão comercializados
com prioridade de aquisição pa~a o,s próprios
alunos

Pará~raf~ único. . A receita apurada com
a venda dos produtos, que não deverá exce
der a umlucr.o líquido de dez por cento do
montante investido, reverterá em benefício
da própria escola, ouvida a Associação de
Pais e Mestres·.

Art. 3" A União, os Estados e Municí
pios deverão facilitar, no âmbito de suas com
petênciasl, a implantação das hortas referidas
no parágrafoúnico do art.!" desta lei.

Art. 4" O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de noventa dias.

Art. S" Estalei entra em vigor na data
de sua publicação.
, Art. 6" Revogam-se as disposições em

contrário.
Senado Federal, 11 de junho de 1990. 

Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 387, DE 1989

Dispõe sobre a merenda escolar e dá
outras providências.

Apresentado ópela Senadora Alacoque Be-
Izerra

Lido no expediente da sessão de 5-12-89,
e publicado no DCN (Seção lI) de 6-12-89.
À Comissão de Educação (decisão termina
tiva), onde poderá receber emendas, após
sua publicação e distribuição em avulsos, pelo
prazo de S dias úteis.

Em 21-S-90, leitura do Parecer n"
146/90-CE, pela aprovação do projeto. Rela
tado pelo Senador Meira Filho.

Em 21-S-90, a Presidência comunica ao
Plenário o recebimento do Ofício n' 6/90, do
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Presidente da CE, comunicando a aprovação
da matéria na reunião de 16-5-90. Abertura
de prazo de 5 dias para interposição de recur
so, por um décimo da composição da Casa,
para que o projeto seja apreciado pelo Ple
nário.

Em 2R-5-90, a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresen
tação do recurso previsto no art. 91, § 4",
do Regimento Interno, no sentido da sua in
clusão em Ordem ,do Dia. À Câmara dos
Deputados através do SM/n" 170,de 11-6-90.

SM/N' 170 Em 11 de junho de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da "Constituição Federal, o Projéto
de Lei n" 3R7,. de 1989, constante dos'autó
grafos juntos, que "dispõe sobré a merenda
escolar e. dá outras providências".

Aproveito a oportunidade.para rerioviu a
Vossa Excelência às protestos de minha de
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
,tário, em exercício.

.. PROJETO DE LEI N' 5372, DE 1990
(Do Senado Federal)

.' PLS' N" 415/89

Autoriza o Pode.r Executivo a criar
, uma Escola Agrotécnica Federal. no Mu·
nicípiode Porto Nacional, no Estado.do
Tocantins, e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM);"de.Finanças
e Tribuação (ADM); e Qe E,ducação,
C,ultpra e, Desporto ;- art. 24, 11.)

(Apen~e,-se. a este.o Projeto d.e Lei
n" 2.P$9, d~ 19&9.),

O'Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O Poder Executivo é autorizado

'a criar uma Escola Agrotécnica, no Muni
cípio de Porto Nacional, Estado do'Tocan-
tins. .

Art. 2" A Escola Agrotécnica Federal de
Porto Nacional, destinada à formação de
mão-de-obra para incrementar novos méto
dos e técnicas de exploração das atividades
agropastoris, 'esta diretamente vinculada ao
"Programa de Melhoria e Expansão do Ensi
no Técnico - Protec", do.Ministério da Edu
cação.

Art. 3,\ As despesas decorrentes da insta
lação e funcionamento da Escola AgrotéciJica
Federal de Porto Nacional correrão por conta
de dotações a serem consignadas no Orça
mento da União.

Art. 4,' O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de noventa dias, contados
a partir de sua vigência.

Art. 5,' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 6" Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal. 11 de junho de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 415, DE 19R9

Autoriza o Poder Executivo a criar
uma Escola Agrotécnica Federal no Mu·
nicípio de Porto Nacional, no Estado do
Tocantins, e dá outras providências.

Apresentado pelo. Senador Antonio Luiz
Maya.

Lido no expediente da sessão de 15-12-89,
e publicado no DCN(Seção II) de 16-12-89.
À Comissão de Educação (competência ter
minativa).

Em 21-5-90. é lido o Parecer nO' 153/90-CE,
pela aprovação da matéria. A Presidência co
munica ao Plenário o recebimento do Ofício
n" 13/90, do Presidente da CE. comunicando
a aprovação da matéria da reunião de
16-5-90. É aberto o prazo de 5 dias para inter
posição de recurso, por um décimo da compo
sição da Casa. para que o projeto seja apre
ciado pelo Plenário. Esgotado o prazo sem
interposição de recurso. À Câmara dos De
putados, com o Ofício SM/n" 171, de 11-6-90.

SM/N' Em 11 de junho de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho á hon'ra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara do's Deputados. nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n" 415, de 1989. constante dos autó
grafos juntos, que' "autoriza o Poder Execu
tivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal
no Município de Porto Nacional, no Estado
do Tocantins. e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário, em exercício.

PROJETO DE LEI N' 5.373, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS Nu 312/89

Dispõe sobre a emissão de uma série
especial de selos postais comemorativa .do
centenário de fundação do Instituto
Granbery, de Juiz de Fora.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM), e de Ciência
e Tecnologia. Comunicação e Informá
tica - art. 24, II)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A União. no curso do primeiro

semestre do ano de 1990, providenciará a
emissão de uma série especial de selos postais
comemorativa do centenário de fundação do
Instituto Granbery, na cidade de Juiz de Fo
ra, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A série especial de selos
a que se refere o caput conterá a estampa

do conjunto arquitetônico sede do Instituto
Granbery, conforme o modelo anexo.

Art. 2' Observado o disposto no artigo
anterior, a série de selos será lançada em
número, segundo os valores e com as caracte
rísticas que vier~m a ser determinadas pelo
órgão administrativo competente.

Art. 3" A fim de proporcionar eficaz e
ampla divulgação do evento, os selos serão
destinados aos serviços postais em geral.

Art. 4'" Realizar-se-á uma sessão de lan
çamento do selo no dia 8 de setembro de
1990.

Art. 5' O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de trinta dias.

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário. '

Senado Federal, 12 de junho de 1990. 
Senador Nelson Cárneiro, Presidente:

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO

N" 312. DE 1989
.Dispõe sobre a emissão de uma série

especial de selos postais comemorativa do
centenário de fundação do Instituto
Granbery, de Juiz de Fora.

Apresentado pelo Senador Itamar Franco.
Lido no expediente da sessão de 3:10-89.

e publicado no DCN (Seção II) de 4-10-89.
À Comissão de Educação (decisão terminá
tiva), onde poderá receber emendas, após
sua publicação e distribuição em avUlsos, pelo
prazo de 5 dias úteis. ' ,

Em 21-5-90. leitura do Parecer n"
152/90-CE. favorável ao projeto. Relatado
pelo Senador Leite Chaves. A Presidência
comunica ao Plenário'o recebimento do, Ofí
cio nU 12/90. do Presidente da CE, comuni·
cando a aprovação da matéria na reuniao de
16-5-90. Abertura de prazo de 5 dias para
interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que O projeto seja
apreciado pelo Plenário. '

Em 28-5-90. a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresen
tação ,do recurso previsto no art. 91, § 4,',
do Regimento Intemo, ,no sentido da sua in
clusão ~m Ordem do Dia. À Câmara dos
Deputados através do SM/n" 174, de 12-6-90.
SM/N'-' 174

Em 12 de junho de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
dá Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n'·' 312, de 1989, constante deis autó
grafos juntos, que "dispõe sobre a emissão
de uma série especial de selos postais come
morativa do centenário de fundação do Insti
tuto Granbery, de Juiz de Fora".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele-
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vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário, em exercício.

PROJETO DE LEI N' 5.374, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N' 64/90
Prorroga o prazo de vencimento do re·

gistro de partidos com representação par·
lamentar, federal ou estadual.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1\' O partido com representação

parlamentar, federal ou estadual, terá pror
rogado por doze meses o prazo previsto no
art. 12 da Lei n" 5.682, de 21 de julho de
1971, modificado pelo art. 1" da Lei n" 6.767,
de 20 de dezembro de 1979, quando seu ven
cimento se der em ano eleitoral até noventa
dias antes da realização das eleições. revali
dando-se os efeitos dos atos preliminares pra
ticados.

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

Art. 3\' Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 19 de junho de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N" 5.682, DE 21 DE
JULHO DE 1971

(Texto Consolidado)
Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

TÍTULO II
Da Fundação e do Registro dos Partidos

................................................, .
Art. 12. O Partido que, no prazo de .12

(doze) meses, a contar da decisão do Tribunal
Superior Eleitoral prevista no art. 9', não te
nha realizado Convenções em pelo menos 9
(nove) Estados e em 1/5 (um quinto) dos res
pectivos Municípios, deixando de eleger, em
Convenção, o Diretório Nacional terá sem
efeito os atos preliminares praticados, inde
pendente de decisão judicial.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO sENADO
N' 64, de 1990

Prorroga o prazo de vencimento do re·
gistro de partidos com representação par·
lamentar, federal ou estadual.

Apresentado pelo Senador Maurício Cor
rêa.

Lido no expediente da sessão de 31-5-90,
e publicado no DCN (Seção 11), de 1'-6-90.
À Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania (decisão terminativa), onde poderá re
ceber einendas pelo prazo de 5 sessões ordi
nárias.

Em 12-6-90, é lido o RQS n' 151190, de
autoria do Senador Pompeu de Sousa, de des-

taq ue para rejeição das çxpressões "registro
provisório e'~, constante doart. l'do Projeto.
Aprovado o Projeto, ressalvado o destaque.
Aprovado o RQS n" 151190, ficando rejei
tadas as expressões dele!constante. Lido Pa
recer n" 192/90 - CDIRI relatado pelo Sena
dor Aureo Mello, ofereqendo a redação, final
da matéria. Aprovada alredação final. A Câ
mara dos Deputados, çom o Ofício SM/n'"
183, de 19-6-90.

SM/N" 183
Err,i 19 de junho de 1990

A Sua Excelência o Seinhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secret;\i-io da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro S~cretário,

Tenho a honra de ~ncaminhar a Vossa Ex
celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos D~putados, nos termos do
art. 65 da Constitpição Federal, o Projeto
de Lei n" 64, de 1990, constante dos autó
grafos juntos, qud"prorroga o prazo de ven
cimento do regi~tro de partidos com repre
sentação parlam,entar, federal ou estadual".

Aproveito a ,bportunidade para renovar a
Vossa Excelêqtia os protestos de
minha elevada estima e mais distinta conside
ração. - Seriador Pompeu de Sousa, Primei
ro Secretário, em exercício.

O SR. pRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Finda a leitúra do expediente, passa-se
ao

IV ~ PEQUENAS

COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Asdrubal Bentes.

O SR. ASDRÚBAL BENTES (PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, inúmeras vezes
tenho manifestado desta tribuna uma preocu
pação que não é só minha, mas de todo o
povo brasileiro, relativa ao perigo que o País
poderá enfrentar dentro de alguns anos no
setor energético, se não forem tomadas medi
das para a construção de novas hidrelétricas
e para a conclusão daquelas que têm suas
obras paralisadas sob alegação de falta de
recursos.

Por isto, quero parabenizar o Presidente"
Fernando Collor e o Ministro Ozires Silva
pelo ponta-pé inicial dado ontem, com o pro
pósito de atender às reivindicações desse se
tor. S. Ex' cumprindo seu plano de governo,
anunciou o reinício das obras de Xingó, ne
cessárias e indispensáveis para0 desenvol
vimento nacional e particularmente para a
sofrida Região Nordeste.

Estou cheio de alegria pelo reinício das
obras de Xingó, porém, sinto uma tristeza
profunda em meu coração por ver que as
obras da Hidrelétrica de Tucuruí, no Estado
do Pará - também imprescindíveis para o
desenvolvimento das regiões Norte, Nordes
te e Centro-Oeste - estão em vias de parali
sação. O Ministro Ozires Silva, quando este-

ve na Comissão de Viação e Transportes, De
senvolvimento Urbano e Interior, afirmou
que seria reiniciada imediatamente a segunda
etapa da Hidrelétrica de Tucuruí, e também
aconstrução das eclusas ali previstas. O início
da segunda etapa das. obras da Hidrelétrica
de Tucuruí representa um ato de brasilidade,
de civismo, de patriotismo. Assim, cada vez
mais, integramos a nossa região ao País. Ou
ve-se muito falar em "integrar a Amazônia
para não.entregá-la", mas até agora isto não
passou de discurso de palanques, de promes
sas vãs.

Como acreditamos na boa vontade, na fir
meza de propósitos do atual Governo, quere
mos deixar aqui nosso apelo para que dentro
do mais curto espaço de tempo possível as
obras da hidrelétrica de Tucuruí sejam reini
ciadas.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Srs. De
putados, volto a referir-me às demissões de
funcionários públicos nestePaís. Em pronun
ciamento anterior, eu verberava a forma li
near pela qual estão sendo feitas as demis
sões, atingindo os bons e os maus. Não prote
gemos a ociosidade, mas é necessário que
haja critérios para essas demissões. Temos
de acabar com essa intranqüilidade no seio
das famílias brasileiras. Além de perderem
seus cruzados nas cadernetas de poupança,
agora passam a ser penalizadas também com
as demissões, o que aumentará, sém 'sombra
de dt1vida, a criminalidade.Com o desem
prego, poderemos espérar a mais dura reces-
são. .

Sr. Presidente, o pávobrasileiro, hoje, per
manece na dúvida. Aquela incerteza que tí
nhamosno Governo passado já começa a dar
sinal no atual. Não há uma meta clara, na
qual o povo brasileiro possa acreditar. Volto
a repetir: não há excesso de funcionários nes
te País, mas, sim, uma má distribuição. Os
funcionários que têm dois ou três empregos
devem fazer opção por um. Quanto aos ocio
sos, que sejam demitidos - aqueles. que es
tão, desde a velha ,República, ainda no Rio
de Janeiro, aqueles que recebem. seus venci
mentos e não rendem. Se for preciso colocar
funcionários ,em disponibilidade, que se esta
beleça um critério. O bom funcionário, aque
le que cumpre com sua obrigação, não pode
ser igualado àquele ocioso.

Por último, quero referir-me à política sala
rial. Sempre fui daqueles que condenaram
o radicalismo, parta de onde partir. Não acre
dito na história de direita ou esquerda. Para
mim, isto é "topografia ideológica". Apessoa
competente pode ser da direita, da esquerda
ou do centro, e o seu trabalho será bem
vindo.

Com relação à política salarial, manifesto
meu pesar pelo radicalismo do Presidente da
CUT. O momento não comporta tal postura.
Todos temos de nos dar as mãos para salvar
este País. Discutir a política salarial e a demis
são de funcionários, é um dever de todos.
Já que não houve a possibilidade de criar
uma comissão tripartite, que se faça uma bi
partite, composta por representantes do Po
der Executivo e por representantes do povo,



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 21 7461

do Congresso Nacional. Nela, poderemos
discutir, dentro de noventa dias, uma trégua
nas demissões e nas greves, com paz. O povo
brasileiro pode viver apenas de ilusões, so
nhando com dias melhores. Agora, há uma
trégua imposta pela Copa do Mundo. No en
tanto, precisamos de uma verdadeira trégua,
de um pacto social real, verdadeiro, que pro
picie melhores dias para nós, brasileiros.

o SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, encontra-se tramitan
do nesta Casa o Projeto de Lei n" 4.058, de
1989, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcio
nários Públicos.
Amatéria foi apreciada e aprovada nas

Comissões de Constituição e Justiça e de Fi
nanças e Tributação. Hoje, possivelmente,
chegará à Comissão de Serviço Público e,
com toda certeza, será também aprovada na
quela Comissão, porque se trata de assunto
da mais alta relevância. .
. Este projeto, Sr. Presidente, Srs. Parla

mentares, preCisa ser aprovado imediatamen·
te pela Câmara dos Deputados. Não pode.
mos protelar mais a regulamentação de uma
exigência con'stitucional, nem prolongar' ci
verdadeiro estado de pânico a que está sub
metido o servidor público brasileiro.

Apenas para citar os aspectos legais, é ab
solutamente inconcebível que pessoas que
exercem fu'nções'e tarefas comuns estejam
submetidas'a regimes' jurídiCos 'diferenciados.
Isto, além de injustb, fere frontalmente o
princípio .da igualdade para todos perante 'a
leL" .. .

Desde abril ü1timo, expirou'se o prato'de
18 meses, estabeleCido pela Constituição, pa
ra adoção de um regime jurídiCo único para
o funcionalismo em Ef'TIII.

Ademais, ..não podemos ficar alheios ao
verdadeiro estado de 'perplexidade e tensão
que se' instalou no seio do fmtcionalismopú
blico, desde que o Governo anunciou a Re
forma'Administrativa, cujo rastro çle'demis
sões está ameaçando detonara mais explosivil
onda de desemprego em todo o País.

No afã de reduzir os gastospúblicos, o Go
verno, segundo afirma o Secretário da Admi
nistração, já demitiu perto de" 90 mil servI
dores.

Essas demissões, Sr. Presidente, Srs. De·
putados, estão ocorrendo' sem critérios defi·
nidos; ou seja, não se sabe exatamente em
que a Secretaria de Administração está se
baseando, a não ser na manifesta intenção
de cortar gastos públicos; para mandar um
número tão grande de pais de família para
a rua.

Os servidores públicos têm direitos assegu
rados que precisam ser respeitados. No en
tanto, enquanto permanecer essa discrepân
cia de dois regimes jurídicos, não se pode
saber com certeza quais são esses direitos
nem disciplinar as ..emissões, evitando injus
tiças e prevenindo L .ntra o caos do desem
prego que vem por aí.

Por todas estas razões, Sr. Presidente, Srs,
Deputados, estou lançando alJui um apelo

de justiça e urgência inquestionáveis, no sen
tido de que seja votado e aprovado o regime
único para o funcionalismo público.

A preocupação com este assunto freqüenta
hoje todos os setores da sociedade brasileira.
No próprio Senado Federal, o nobre Senador
Mauro Benevides elaborou o Projeto de Lei
n' 46, que pretende agilizar a regulamentação
da matéria, pondo fim às situações anômalas
e injustas. Pretende o honrado Senador cea
rense encontrar uma saída mais rápida para
esse impasse, destacando, a meu ver, aspec
tos fundamentais do projeto ora em trami
tação na Câmara, com' o único objetivo de
sanar, ainda que paliativamente, essa verda·
deira anomalia, esse 'verdadeiro absurdo a
que está submetida uma das mais numerosas
e importantes classes de trabalhadores brasi
leiros.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL 
AL) -Sr. Presidente. Srs. Deputados. quero
manifestar minha preocupação ante o abso
luto caos que se·implanta no País através da
desastrada política do Governo Collor de Me
llo, no que toca aos empregados. quer do
setor privado, quer servidores públicos.

Sr. Presidente, é até ·dispensável repisar
na tecla dos sucessivos atentados à Consti
tuição perpetrados por este Governo. Se ana
lisarmos o Decreto n" 99.300, que dispõe so
bre a redução salarial dos funcionários em
disponibilidade. veremos que o mesmo colide
frontalmente com o art. 41 da Constituição.
E éde pasmar que S. Ex~ o Ministro Bernardo
Cabral, que, à época votou a favor, hoje redi
ja e mande à Nação dispositivo manifesta
mente ilegal, além de desumano e criminoso
em relação ao funcionário público. Sr. Presi
dente, se olharmos ainda para o que vem
acontecendo com essa pretensa reforma ad
ministrativa. veremos que o Governo tem fei
to terrorismo. pura e simplesmente. porque
não cumpre 'a tal meta que se propôs, a de
demitir 360 mil' servidores. Os números até
ontem eram de L667 demitidos e 16.674 em
disponibilidade; num total de 18.341, que
correspondem a apenas 8.7% do montante
anunciado pelos "Santanás" da vida.

·É um absurdo manter em pânico todo o
fucionalismo que nem é demitido nem é posto
em disponibilidade nem pode trabalhar, com
o terrorismo. repito; implantado pelo próprio
Governo. que não estabelece critério algum
para a "reforma".

Por outro lado, queri. são os demitidos?
São os contínuos. os agentes de portaria, os
servidores mais humildes. Os "marajás" con
tinuam,. cada vez mais. "marajás". E onde
está o intrépido "caçador de marajás" que
ontem. na televisão. dizia que não tem medo
de cara feia? A sociedade brasileira está com
medo do Presidente da República. que repete
uma política caótica e imprevisível. Hoje não
se entra em qualquer repartição pública para
ver sequer uma delas funcionando normal
mente. Por isso. S. Ex". o responsável pela
reforma administrativa. adota a mesma ex
pressão do ex-Ministro Armando Falcão
quando a imprensa o procura: nada a decla
rar, nada a declarar, nada a declarar.

Se formos para o lado da iniciativa privada.
a situação é absolutamente imprevisível nas
suas conseqüências sociais. Em abril os salá
rios caíram 8.2%, por estatísticas oficiais, e
o desemprego medido na Grande São Paulo.
infelizmente a única região que dispõe de ins
titutos capazes de aferir com exatidão o que
se passa com o empregado privado, é de
11,6%. crescendo no mês de maio, em rela
ção a abril, 9,4%. O que vem por aí. Sr.
Presidente. é algo para nós, brasileiros. ficar
mos com medo. É bom que o Presidente Fer
nando Collor de Mello, ao contrário do que
disse, tenha medo da cara feia que o povo
brasileiro está ostentando.

O que vemos são preços em alta constante.
Não há malabarismo. 'pilotagem de tanque.
passeio de ultraleve ou'de jet-ski que ofusque
o preço da carne, do feijão, da farinha subin
do todo santo dia. Enquanto baixa o salário,
o empregado é colocado no olho da rua e
o servidor público é humilhado.

Se não tivéssemos outro exemplo melhor.
meus colegas Deputados presentes a esta' ses
são. os jornais, hoje, publicam o cúmulo da
qualidade da reforma administrativa. Talvez
V. Ex" não saiba. nobre Deputado Inocêncio
Oliveira, mas nas listas do Ministério da Agri
cultura, campeão. até agora, de demissões
de funcionários. consta o nome, ninguém
mais ninguém menos do cidadão José Bar
bosa dos Santos.

Alguém. sabe quem .é o Sr. José Barbosa
dos Santos? Foi o servidor que descobriu a
fraude na exportação da.carne. A Rede Glo
bo cobriu o episódio por cinco, dez minutos,
durante dois dias. Quem descobriu que miú
do de' boi não é filé-mignon foi ele. Pois bem.
esse servidor foi demitido. Agora já estão
dizendo que a culpa é do computador, como
costul11ava acontecer na Velha República.
Digo a V. Ex". de coração aberto. que é ina
ceitável para a sociedade presenciar a incom
petência do Governq atingindo esse nível.
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero con
clamar meus pares, mesmo hoje, dia de jogo
do Brasil. quando as atenções se voltam para
o cenário desportivo. Precisamos. a cada dia
mais. exercitar as prerrogativas da democra
cia e da liberdade deste Poder. É necessário
pôr um freio nessa .loucura. Temos de pro
testar contra esses absurdos que os jornais
estão mostrando hoje.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, é con
tra tudo isto que queremos levantar nossa
voz. Não se pode permitir que a reforma ad
ministrativa demita funcionários. e, mais do
que isto. os aterrorize ~em demiti-los. trazen
do como conseqüência prática apenas proble
mas para o próprio Governo, porque nin
guém mais trabalha com medo de ser demi
tido. O próprio Ooverno descumpre as or
dens do seu Presidente, que disse que a ~'data

base" das demissões - para usar esta expres
são - era o dia 18 de junho. Pois bem. de
360 mil servidores foram colocados em dispo
nibilidade ou demitidos 18.341; nem cumpre
as promessas nem deixa os outros trabalha
rem.
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Sr. Presidente, tenho certo Know how nes
ta questão, porque já vi tudo isso em Alagoas.
O resultado foi um nó cego na administração,
onde ainda hoje existem centenas de reclama
ções trabalhistas, e o atual Governo daquele
Estado não consegue reencontrar o caminho
da sua administração.

Espero que a minha Pátria não viva o mes
mo problema que o meu Estado já viveu.

O SR. RUBERVAL PILOTTO (PDS 
SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, os Estados de Santa Catarina, Paraná
e Mato Grosso vivem dias de angústia no
que diz respeito ao sistema energético. A Ele
trosul, há aproximadamente vinte dias, está
em greve, enquanto o setor do comércio e
da indústria catarinense vive um caos. A
energia recebida pela indústria é de péssima
qualidade e insuficiente para movimentar fá
bricas.

Cito aqui o setor cerâmico de Criciúma
e Tubarão, em sua maior parte paralisado
por falta de energia. O mesmo ocorre com
o setor carbonífero e têxtil de Blumenau.

O mais curioso em tudo isso é que, lamen
tavelmente, a Eletrosul, que faz parte do sis
tema Eletrobrás, ainda não empossou seus
novos diretores.

Endereçamos neste momento, Sr. Presi
dente e nobres Deputados, apelo ao Ministro
da Infra-Estrutura, ao maior Ministério do
novo Governo, para que emposse com urgên
cia os diretores e o presidente daquela empre
sa, para que no menor espaço de tempo possí
vel possa voltar à normalidade o sistema ener
gético dos três Estados citados, incluindo ain
da o Rio Grande do Sul, que absorve parte
dessa energia. Só então os setores industrial
e comercial e todos os segmentos da socie
dade do Sul e do Brasil poderão normali
zar-se.

Não somos contra a greve, mas, acima 'de
tudo. é preciso haver diálogo. Que o Gover
no, então, emposse o presidente e os novos
diretores da Eletrosul, para que, juntos, em
mesa aberta, seja sanado esse problema gra
víssimo, de conseqüências lamentáveis para
a produção de um Estado como Santa Cata
rina, o 5" produtor, que vem lutando com
dificuldades há mais de 10 dias, por não ter
energia sequer para fazer funcionar suas fá
bricas.

Sr. Presidente, renovo meu apelo ao Minis
tro da Infra-Estrutura para que a Eletrosul,
com seus novos diretores, volte, repito, a tri
lhar o caminho da normalidade.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) -' Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nosso objetivo ne;sta tribuna é
defender a posição da Central Unica dos Tra
balhadores, que está sendo, de maneira injus
ta, preconceituosa e arrogante, criticada por

. autoridades do Governo, pelos meios de co
municação e pelo sindicalismo, ante resulta
dos que, pelo visto, têm produzido poucos
efeitos para os trabalhadores brasileiros.

Sr. Presidente, a economia brasileira foi
levada a uma situação de caos, de desem
prego, de recessão e de confisco da economia ..

popular. O que o Governo pretendia era ter
o aval da Central Única dos Trabalhadores
para, no dia 22, em discurso bombástico à
Nação. apresentar o feito da sua adminis
tração como sendo uma espécie de Pacto de
Moncloa. Na verdade. Sr. Presidente, este
pacto representaria para os trabalhadores
uma insegurança, e não um compromisso sé
rio. Seria, isto sim, a suspensão da sua prin
cipal forma de luta, que é a greve, em nome
da insegurança em relação à volta atrás nas
demissões e na reposição das perdas salariais.

Os trabalhadores brasileiros vêm demons
trando, pelas suas manifestações grevistas,
que não aceitam pagar o preço por uma crise,
por um pacote que desorganizou, que arre
bentou a economia brasileira e agora compro
mete a estrutura da administração pública,
tudo isso por culpa de um Governo incompe
tente, que tenta gerir a crise econômica me
diante a criação de fatos políticos, como de
nunciou aqui o nosso colega Deputado José
Thomaz Nonô.

Ora, Sr. Presidente, a posição da Central
Única dos Trabalhadores foi justa ao apre
sentar, naquela mesa de negociações, condi
ções claras de segurança para poder assinar
algum acordo. A reposição das perdas sala
riais e a revogação das demissões são condi
ções essenciais para se negociar de maneira
séria. Não podemos aceitar qualquer nego
ciação que envolva salários, sacrificando um
direito fundamental, a reposição das perdas
salariais, com risco de desemprego.

O Governo chama hoje para essa mesa de .
negociações sobre um quadro de terra arra
sada para milhares de trabalhadores, porque
o arrocho já é um fato concreto, bem como
as demissões, na maioria dos setores da eco
nomia brasileira.

Por isso, a posição da CUT, expressada
pelo seu Presidente, Jair Meneguelli, foi justa
e coerente, ao recusar a negociação que seria
feita no dia 22, como grande feito de um
Governo autoritário que, diante do fracasso
dos seus 100 dias de gestão e da derrota do
plano econômico, tentaria apresentar à Na
ção um novo fato político, com o aval da
Central Única dos Trabalhadores.

Recusamo-nos a cumprir o triste papel de
sempenhado por Medeiros e por Rogério Ma
gri, à frente do Ministério do Trabalho.

Mesmo enfrentando a posição contrária
dos meios de comunicação e, particularmen
te, a discriminação do noticiário antidemo
crático da TV Globo, defendemos a posição
da Central Única dos Trabalhadores. Decidi
remos esta parada nas mobilizações, nas gre
ves e nas lutas, Sr. Presidente, e não em reu
niões fechadas, nos gabinetes, ull).a vez que
os trabalhadores não têm qualquer segurança
para a defesa dos seus interesses e das suas
reivindicações.

Era o que tinha a dizer.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, recebi expediente da
Câmara de Vereadores de Jaboticaba, Rio
Grande do Sul, contendo denúncia de fato

que vem ocorrendo naquele Município e 
digo-o sem medo de errar - também em
outras localidades daquele Estado e certa
mente no Brasil.

Dispositivo constitucional impede que ter
ras rurais com até 20 hectares sejam penho
radas e possam servir para pagamento de con
tas, mesmo que se trate de bancos que conce
dem financiamentos para crédito rural. No
entanto, o Banco do Brasil, principalmente,
exige agora. tendo em vista esse dispositivo,
um avalista para os pequenos proprietários
rurais.

Ora, Sr. Presidente, entendemos que 75%
dos pequenos produtores, conforme diz o ofí
cio n" 2/90, que peço seja incluído em meu
pronunciamento, não têm condições de con
seguir um avalista, pois as pessoas ficam cons
trangidas para avalizar, temerosas de ter de
pagar a conta. Por isso faço um apelo ao
Banco do Brasil, às autoridades responsáveis:
que no financiamento rural a penhora seja
a própria produção agrícola, visto que o Proa
gro dará garantia, caso ocorra frustração de
safra.

Outro registro que faço refere-se às péssi
mas condições das estradas federais do Rio
Grande do Sul. A BR-386, a rodovia de maior
movimento do Estado, pela qual, diariamen
te, trafegam milhares de veículos que partem
da Capital, Porto Alegre, passando por La
jeado, Soledade, Carazinho, Sarandi, Saberi,
Frederico Westphalen, chegando ao vizinho
Estado de Santa Catarina, atravessando ain
da a ponte de Iraí, encontra-se agora em con
dições de intrafegabilidade. Não é possível
que as autoridades permitam a deterioração
daquele patrimônio. Ainda é possível conser
tar os grandes buracos que se abriram nessa
rodovia, grandes 'panelões que diariamente
colocam~m perigo milhares de vidas huma
nas.

Faço um apelo no sentido de que se tomem
medidas urgentes. Caso contrário, amanhã
ou depois será necessário asfaltar totalmente
a rodovia, e o ônus será muito maior. Agora,
ainda com pequenos recursos, a estrada po
derá ser recuperada.

É o veemente apelo que faço em nome
da população, em nome de milhares de moto
ristas que passam por aquela rodovia, que
não tem mais condições de tráfego, que re
presenta o maior perigo para a população.
Deixo esta tribuna esperando que as autori
dades compreendam meu apelo e autorizem
a imediata recuperação da rodovia.

Era o que tinha a dizer.

OFÍCIO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Ofício n" 2/90
Jaboticaba, 15 de junho de 1990

11m" Sr.
Osvaldo Bender
D.D. Deputado Federal

Cumprimento-lhe cordialmente para soli
citar a Vossa Excelência que verifique a
Constituinte Federal a qual foi criado um arti
go que o pequeno produtor com menos de
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20 (vinte) hectares de terra não seria neces
sário hipotecar sua terra para retirar financia
mento bancário para plantar sua lavoura, mas
os bancos não financiam sem avalista e um
município pequeno como Jaboticaba, com
75 ck dos produtores rurais com menos de
vinte hectares, encontra-se impossibilitado
de tirar financiamento pelo motivo que os
bancos exigem avalista e a maiofia não pode
avalizar, porque possui menos de 20 hectares
de terra.

Certo de poder contar com vossa boa von
tade de ajudar os pequenos produtores, ma
nifesto votos de agradecimento e profunda
estima e consideração.

Atenciosamente, Pedro de Bem Aires, Ve
reador - PDS - Jaboticaba.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, Caxias do Sul.
batizada como a "Pérola das Colônias" pelo
então Presidente do Estado do Rio Grande
do Sul, Jtilio de Castilhos, é hoje o mais prós
pero' município industrial do nosso Estado
e um dos ,mais destacados de todo o País.
Caxias, o antigo "Campo dos Bugres", teve
início com o miniftindio. A pequena proprie
dade, que começou na base de apenas 25
hectares, desdobra-se hoje em parcelas ainda
menores com as divisões decorrentes das he
ranças de família. Assim, aos poucos, a pro
priedade agrícola mais se fracionou, numa
encosta da serra onde predominam morros
e pedras. Ali, o imigrante italiano começou
comendo pinhão e plantando milho, batata
e uvas. Depois vieram o gado leiteiro e as
indústrias. Hoje, tendo uma crescente produ
ção frutícola e um pujante e variado parque
industrial. a "Pérola das Colônias", minha
cidade natal, Caxias do Sul - a quem rendo
minhas homenagens - comemora seu cente
nário de fundação.

Não será demais recordar aqui nossos ante
passados, a quem devemos toda uma traje
tória de progresso e a transformação agrícola
industrial de nosso município. Naquela pro
dução primária, base da sua riqueza, a imi'gra
ção italiana empregou todo o seu dinamismo.
Seguiu-se um desenvolvimento crescente, em
índices marcantes, tornando Caxias hoje o
segundo mais importante parque industrial
do Estado, vindo logo depois da Capital.

O destacado cronista caxiense Jimmy Ro
drigues nos lembra que, em 1884, a Colônia
de Caxias, que pertencia à Coroa imperial,
foi anexada ao Município de São Sebastião
do Caí, como 5" distrito de paz. A distância
entre a Vila de Santa Teresa de Caixas e
a Vila de São Sebastião do Caí - cerca de
50 quilômetros - causava transtornos aos
colonos de Caxias, que tinham de percorrer,
a cavalo, aquela distância para tratar de as
suntos legais nas repartições de Caí. Além
disso, Caxias já apresentava índices de desen
volvimento populacional e econômico supe
riores aos de São Sebastião do Caí. A própria
Junta Governativa daquele município dirigiu
ofício ao Governo do Estado não só apoian
do, como recomendando a emancipação de
Caxias.

A 20 de junho de IR90 o Governador, Ge
neral Cândido José da Costa, assinou o De
creto n" 257, que emancipou Caxias, transfor
mando o distrito em município, tendo como
sede a Vila de Santa Tereza de Caxias. A
autonomia ,iurídica processou-se a 12 de outu
hro de IR92, quando foi promulgada a primei
ra Lei Orgânica do Município. A primeira
eleição no território caxiense processou-se a
20 de outubro de IR9l, para eleger o primeiro
Conselho Municipal. Foram eleitos, pelo su
frágio direto, Ernesto Marsiaj, Hugo Luciano
Ronca, Romane Lunardi. Agapito Conz, Sal
vador Sartori, Angelo Chitolina e Benjamim
Cdrtes Rodrigues. A consolidação dessa au
tonomia verificou-se com a eleição direta do
Intendente José Cândido Campos Júnior, a
24 de setembro de IR96.

A completa transformação de Caxias, de
município para cidade e área eminentemente
industrial, é demonstrada pelo fato de, em
1890, data da emancipação, 98% da popu
lação estarem radicadas no interior, e somen
te 2':1: na vila, enquanto, atualmente, cem
anos depois, mais de 90% da população estão
fixados na área urhana, enquanto menos de
10% se encontram na área rural.

O surto industrial de Caxias decorreu de
vários fatores: a necessidade de transformar
a uva em vinho, originando as cantinas; a
transformação do milho e do trigo em fari
nha, originando os moinhos; a vocação arte
sanal de muitos imigrantes; as dificuldades
em obter utensI1íos domésticos e para o traha
lho ensejando a instalação de ferrovias, funi
larias, selarias e o surgimento das chamadas
indústrias de fundo-de-quintal e em porões
de residências, muitas das quais foram a base
de grandes fábricas de hoje. Outros fatores
predominantes: a inauguração da via férrea,
ligando Caxias a Montenégro e a Porto Ale
gre, o que aconteceu a I" de junho de 1910,
quando a vila foi elevada à condição de cida
de; a passagem pelo território caxiense da
BR-1l6, no início da década de 40, ligando
a cidade de Porto Alegre ao Norte do País;
e a Il Grande Guerra Mundial, que ensejou
à industrialização de Caxias uma expansão
extraordinária.

Atualmente, Caxias tem uma população
de cerca de 400 mil habitantes e, tendo cres
cido desordenadaménte, com um índice de
mográfico que chega a ser o dobro da média
nacional, apresenta um elenco de graves pro
blemas nas áreas de segurança pública, mora
dia, educação, saúde, saneamento básico,
atentados ao meio ambiente etc.

Lembramos aqui que as comemorações do
centenário do município foram iniciadas pelo
Prefeito Mansueto de Castro Serafini Filho
no dia I" de junho, 80" aniversário da cidade,
e se desenrolam, com eventos diários, até
o fim do mês. O ápice das comemorações,
embora simples, sem fastígio e ostentação,
com sentido mais didático e de divulgação
da história da cidade do que festivo, acontece
hoje, dia 20 de junho, com atos que visam
a acentuar que Caxias do Sul é uma cidade
que, além do corpo, é um organismo que
possui também alma e coração.

A esse coração nos associamos, fazendo
com que pulse junto com o nosso, em unísso
no, como em um só e grande órgão.

Nosmeses subseqüentes, até o fim do ano,
serão realizados, ainda, alguns eventos espe
ciais comemorativos do centenário da criação
do município.

Ao destacar, aqui, o centenário de Caxias
do Su\' desejo homenagear os caxienses de
todas as raças, de todas as etnias, desde o
bugre nativo aos imigrantes de todas as ori
gens, ao africano e ao luso, heróis anônimos
de uma epopéia sem fim.

No bronze do Monumento Nacional do
Imigrante, inaugurado em Caxias do Sul pe
los Presidentes Juscelino Kubitschek, do Bra
si\' e Giovani Gronki. da Itália, como nas
Cenas de Locatelli, na Matriz de São Pelle
grino, na Festa Nacional da Uva, de tantas
promoções do Brasil e no exterior, nos parrei
rais, fábricas, bodegas, bares e lojas, escolas
e hospitais, em tudo se retrata, na Caxias
de hoje, uma história de luta e brasilidade,
de paz e progresso, pela grandeza de todo
o Brasil.

Daqui, pois, da Tribuna da Câmara dos
Deputados, a nossa homenagem a Caxias do
Sul de ontem e de hoje, esperança do ama
nhã, na realidade de seu centenário de fun
dação.

O SR. SOLON BORGES DOS REIS (PTB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, negociar é reco
nhecer que existem posições em choque, é
esforçar-se na busca de um entendimento,
no interesse comum.

Com estas palavras iregistro a negociação
que se encaminha em São Paulo entre o ma
gistério do Estado, tendo à frente o Centro
do Professorado Paulista, e o Governador
Orestes Quércia. Reuniões sucessivas estão
sendo realizadas no Palácio dos Bandeiran
tes, com a presença do próprio Governador.
Participa também a diretoria do Centro do
Professorado Paulista, a maior entidade do
magistério no plano regional e do País, e os
Secretários de Estado nas áreas mais interes
sadas nos assuntos de educação e adminis
tração.

O que o professorado de São Paulo - no
ensino de l' e 2' graus, e que integra o quadro
da Secretaria de Educação - reivindica é
a reconquista do piso salarial perdido nos últi
mos dez anos.

O Piso da remuneração salarial do profes
sorado paulista no ensino público estadual
de l' e 2' graus caiu de 4,8 para 2,2 salários.
Nos entendimentos com o Governador do
Estado já conseguimos atingir 2,9 salários,
mas queremos ainda, o mais depressa possí
vel, a reposição do piso salarial'equivalente
a 4,8 salários mínimos.

Nas negociações estabelecidas com o Cen
tro do Professorado Paulista, o Governo do
Estado declara-se disposto a restituir, ao ma
gistério representado por aquela entidade, as
treze referências perdidas na escala de remu
neração do quadro do magistério da Secre
taria de Educação. Trata-se de um fato auspi-
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cioso, pois o que se pretende é que o Governo
demonstre - e que os professores acreditem
- ser possível conseguir o reajuste salarial
sem recorrer à paralisação das escolas.

O Centro do Professorado Paulista - que
deflagrou a primeira greve do magistério pú
blico, em 1963, totalmente vitoriosa, e esteve
no comando da grande greve de 1984, tam
·bém vitoriosa, desta vez com outras entidades
do magistério - quer do Governo uma de
monstração, através de fatos e não de pala
vras apenas" ,de que é possível a conquista
do reajuste salarial sem seI preciso recorrer
freqüentemente à greve. E um instrumento
de luta do trabalhador, que a ele deve recor
rer depois de esgotados todos os esforços de
negociação. Se a reivindicação pretendida for
alcançada pela negociação, melhor para a ca
tegoria profissional e para a sociedade.

Saúdo as negociações estabelecidas em São
Paulo entre o magistério paulista e o Governo
do Estado, para restituição aos professores
de 1° e 2' graus das escolas oficiais, inclusive
aos aposentados, das treze ryferências sala
riais perdidas na última década.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, o registro que
quero fazer nesta sessão diz respeito à área
de saúde.

Estão reunidos em Brasília, desde o início
desta semana, os coordenadores da Central
de Medicamentos de todos os Estados brasi
leiros. Aqui chegando, todos eles traziam a
esperança de ver melhorado o atendimento
às populações carentes e assistidas pelas Se
cretarias de Saúde dos Estados. Qual não
foi a sua surpresa, porém, Sr. Presidente,
ao se depararem com a proposta do Governo
Federal, ,mais precisamente da Central de
Medicamentos, de 'que se reduzam em 20%
os medicamentos destinados principalmente
à população carente brasileira. Isto significa
condenar à morte milhares de brasileiros que,
nos postos de saúde pública, procuram aten
dimento médico e medicação necessária para
sua saúde.

Assim, malgrado o anúncio de assistência
prioritária à criança e até da criação do Minis
tro da criança, é com tristeza que acompa
nhamos esse mesmo Governo determinar, na
área de saúde, o corte de 20% nos medica
mentos destinados ao atendimento às pessoas
carentes dos Estados e Municípios brasilei
ros. Enquanto o País necessita de medicação
preventiva, de assistência efetiva no campo
de saúde, vemos, desolados, o Governo to-o
mar medidas desse jaez, que só comprome
tem as condições de saúde da gente brasileira.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que
faço este protesto, solidarizo-me com os com
panheiros das coordenações da Ceme do Nor
deste, que se recusaram terminantemente a
colocar suas assinaturas em pareceres que
aprovam a efetivação desse corte.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr>' e Srs.
Deputados, neste último mês registra-se uma

queda abrupta dos recursos do Fundo de Par
ticipação dos Municípios. Essa redução atin
ge mais de 50% do que habitualmente rece
biam as Prefeituras no rateio desse fundo.
E isso se verifica justamente nesta hora em
que, por força da regra constitucional, os mu
nicípios brasileiros estão recebendo respon
sabilidades, tais como incorporação de postos
de saúde e hospitais, educação e até mesmo
habitação popular. Este fato é altamente gra
ve visto sob o ângulo do municipalismo, que
é um dos fundamentos da Federação.

Ora, do ponto de vista do direito público,
não existe federação sem que o municipa
lismo constitua a célula fundamental de toda
a estrutura político-federativa. De igual mo
do, para que o Município tenha condições
de exercitar as suas funções, para que o Pre
feito possa prestar à sua comunidade os servi
ços básicos de que ela necessita, impõe-se
também a autonomia financeira. De nada
adianta a Constituição definir para o Muni
cípio a autonomia administrativa, se a esta
não corresponder também autonomia finan
ceira. E, basicamente, no sistema constitu
cional brasileiro, a autonomia financeira de
corre do rateio do Fundo de Participação dos
Municípios.

Contudo, o que se vem verificando nos últi
mos meses é uma absoluta insegurança em
relação aos valores rateados e distribuídos
aos municípios. Então, a sugestão que por
tantas vezes já fizemos aqui, em defesa do
municipalismo brasileiro, é a de que o Gover
no, cumprindo, aliás, uma regra constitucio
nal, promova a divulgação, até 30 dias depois
de efetivada a arrecadação, dos valores cor
respondentes ao IPI e ao Imposto de Renda,
pois somente assim será possível acompa
nharmos de maneira objetiva e pragmática
o montante global e, conseqüentemente, os
Municípios terão conhecimento da fatia que
lhes cabe no rateio do Fundo de Participação
dos Municípios. De outra forma, o que há
é uma ação unilateral do Governo, que sim
plesmente faz essa divisão ao final dos perío
dos definidos em lei sem que os prefeitos,
os vereadores e as lideranças municipais pos
sam conferir se esses valores correspondem
aos percentuais exatos a serem aplicados so
bre o montante tributário arrecadado.

SI. Presidente, dar-se maior clareza e
transparência à arrecadação tributária brasi
leira, além de outros aspectos positivos, for
talece o sistema municipalista, que é o esteio
e a base do federalismo. Sem o Município
fortalecido administrativa e financeiramente
e, é óbvio, também politicamente, não tere
mos Estados-membros nem tampouco União
Federal. Teremos sim, a continuação dessa'
tradição nefasta da história constitucional
brasileira: os Prefeitos de pires na mão a pedir
ajuda ao Governo Federal ou Estadual, sem
que possam exercitar as suas funções, a não
ser através da subserviência.

Deixamos, pois, registrado mais uma vez
este apelo, porque já tive oportunidade de
abordar a questão do fortalecimento do mu
nicipalismo brasileiro, para que essa queda
'abrupta ocorrida neste mês, no Fundo de Par-

ticipação dos Municípios, doravante seja evi
tada, para tanto procedendo-se à divulgação
mensal dos valores arrecadados dos tributos,
principalmente o IPI e o Imposto de Renda,
pois assim se permitirá que os Prefeitos muni:
cipais tenham um melhor acompanhamento
do crédito que lhes cabe na divisão do fundo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AMAURY MULLER (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, só merece respeito quem sa
be respeitar.

O Governo Collor desrespeita as leis e a
Constituição, escarnece do sofrimento, da
angústia e da miséria do povo, debocha da
consciência nacional: logo, desrespeitando o
País e seu povo. deles não merece o mínimo
respeito.

Aí estão os fatos a comprovar a forma des
respeitosa, agressiva e violenta com que age
este Governo, que se propôs um dia em sua
demagogia populista, defender os direitos
dos descamisados e pés-descalcos.

O Decreto n" 99.300, para citar um dos
mais eloqüentes exemplos, constitui um acin
te à Constituição brasileira e desrespeita as
leis vigentes. Ao colocar em disponibilidade
servidores estáveis com o grosseiro pretexto
de enxugar a máquina administrativa, o Go
verno Collor nada mais faz do que violar vio
lenta e acintosamente direitos essenciais do
servidor público brasileiro.

Ora, Sr. Presidente, diante de mais essa
agressão, apresentarei hoje ao Plenário da
Comissão do Trabalho, Administração e Ser
viço Público projeto de decreto legislativo
que os efeitos do Decreto no 99.300, por se
tratar de medida claramente inconstitucional
e lesiva às prerrogativas e direitos do funcio
nário público, já que o inciso XV, do art.
37 da Constituição, diz, claramente, que os
vencimentos dos servidores públicos, civis e
militares, são irredutíveis.

Com que direito este Governo hipócrita
e cínico pretende diminuir os vencimentos
dos servidores públicos estáveis colocados em
disponibilidade? Mais ainda, Sr. Presidente,
nem mesmo as decisões do Tribunal Superior
do Trabalho estão sendo respeitadas. No dia
23 de maio, o TST homologou dissídio cole
tivo dos economiários, concedendo, entre ou
tras coisas, a prerrogativa de estabilidade no
emprego durante noventa dias. Não obstante
esta decisão do TST, o Presidente da Caixa
Econômica Federal, dizendo cumprir deter
minações governamentais, já demitiu mais de
2.500 funcionários concursados e nomeados
durante este ano, especialmente a partir de
março. Ora, se o funcionário concursado foi
nomeado apenas em março, não lhe cabe cul
pa nem responsabilidade alguma; cabe, sim,
ao Presidente da Caixa, cumprir a lei e não
continuar praticando essas violências contra
uma classe inerme e desprotegida. Daí por
que, Sr. Presidente, pedi, ontem, audiência
ao Presidente da CEF, para tratar dessas
questões inaceitáveis de violação do texto
constitucional, das leis vigentes e das próprias
decisões do Tribunal Superior do Trabalho.
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Embora tenha sido uma entrevista elegante,
da qual participaram os Deputados Augusto
Carvalho e Anna Maria Rattes e os Presi
dentes do Sindicato dos Bancários de Brasília
os do Distrito Federal, a nada chegamos, a
não ser à arrogância do Sr. Lafaiete Couti
nho, que, entre outras ameaças, afirmou que,
se houver greve da categoria, como forma
de protesto por essas violências de que está
sendo vítima, haverá novas demissões, doa
em quem doer.

Sr. Presidente, sob o Governo Collor, não
apenas as famílias dos trabalhadores têm seus
salários congelados, não apenas há entrega
criminosa do patrimônio nacional ao capital
estrangeiro, não apenas há ausência de refor
ma agrária capaz de resgatar os direitos do
homem do campo, mas também há clara vio
lação de dispositivos constitucionais.

Quero, aqui, já e agora, denunciar mais
essa violência, mais esse clima de terra arrasa
da, de caça às bruxas praticado pelo Governo
Collor, através da decisão - parece que inar
redável-do Presidente da Caixa Econômica
Federal, de promover tantas demissões quan
tas forem necessárias, a fim de calar a voz
do protesto dos que estão sendo violentados
em seus direitos fundamentais.

Daí por que estou apresentando esse proje
to de decreto legislativo, que espero tenha
tramitação regimental normal e não seja obs
truído em estranhos canais, a fim de que pos
samos, também, como caixa de ressonância
das grandes aspirações nacionais, como o pul~

mão por onde respira uma Nação oprimida
e degradada, dar nossa contribuição para que.
o Governo Collor aprenda a respeitar as leis,
a Constituição, a dignidade nacional e o povo
brasileiro.

OSR. FARABULINIJÚNIOR(PTB-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, daqui a poucos
dias, a Câmara e o Senado entrarão em reces
so, para tristeza de 13 milhões de aposentados
e pensionistas, a não ser que providências
enérgicas, urgentes e de bom-senso sejam ul
timadas. A douta Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação deverá acolher medida
preconizada pela Cobap - Confederação
Brasileira de Aposentados e Pensionistas,
apresentada nesta Casa em reuniões especiais
da Comissão de Previdência e Assistência So
cial, pelo Presidente da Cobap, Oswaldo
Lourenço, ao lado do preclaro e emérito ju
rista Aníbal Fernandes, objetivando fazer
justiça aos aposentados. Essa reunião aconte
ceu em face do trabalho árduo do incansável
Presidente da Cobap, Oswaldo Lourenço e
Raimundo Bezerra, Deputado desta Casa.
Também presente José Francisco Silveira
Braga do Estado de Goiás. Aníbal Fernandes
'assessorou com brilho na sugestão de emen
da.

Participaram das reuniões os Deputados
Raimundo Bezerra, Eduardo Jorge, Ruy Ne
deI, Floriceno Paixão, Geraldo Alckmin Fi
lho, Fernando Bezerra Coelho, Brandão
Monteiro, Adernar de Barros Filho, al~in

deste Parlamentar. Tive a honra de 'coorde
nar esse trabalho. Ainda presentes o Prof.

Celecino de Carvalho Filho, Sandra Cristina
de Almeid.a e Regina Helena Vil1ela.

Após intervenção de Deputados, os repre
sentantes do Ministério do Trabalho e Previ
dência Social, com a colaboração direta de
Aníbal Fernandes chegou-se à aprovação
unânime da emenda:

"A atualização do valor das contribui
ções da Previdência Social e da renda
mensal dos benefícios é feita sempre que
o salário mínimo é alterado, aplicando
se o ICV-Dieese; e na falta deste utilizar
se-á o mesmo índice de correção do salá
rio mínimo."

Essa emenda' substituirá, mi sua essencia
lidade, a votação do art. 36 da Comissão de
Finanças e Tributação. Essa emerida, fruto
da luta das bases e de Deputados defensores
da função social do Estado, repõe para o apo
sentado o que pretenderam tirar dele. Afinal,
o Governo Central vai administrar a Previ
dência na presença de representantes dos
aposentados e de trabalhadores da ativa, e
deverá fazê-lo com critérios de valor, tendo
como fundamento a lisura das operações. O
roubo, a malversação dos dinheiros públicos,
o deslize náo podem prosperar. Os recursos
da Previdência Social, que pertencem à Na
ção como um todo, não podem ser malba
ratados.

Daqui para a frente, a Câmara·terá de pre
parar o autógrafo relativo ao Projeto da Pre
vidência, d? Segu.ri.dade e da Assistência, e
o Senado terá de. apreciá-lo. Deverá fazê-lo
a nível de urgência urgentíssima, e espero,
assim também as lideranças dos aposentados,
destacadamente a C.obap, que não haja
emendas.

O Congresso Nacional terá, nestes próxi
mos dias, e presença maciça de aposentados
e pensionistas para fazer chegar ao Senado
o tom do discurso que é reivindicatório, ur
gente e inadiável.

o SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PFL 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, nesta opor
tunidade desejo usar a tribuna, não sem cons
trangimento, para fazer o registro nos Anais
desta Casa. da ação notificatória e interpe
latória que movi contra Jáder de Queiroz,
Ivo Lopes Correa a Mathias Ribeiro da Silva,
deferido pelo Juizado de Direito da \4" Vara
Cível do Estado do Rio de Janeiro, em 22
de maio de 1990.

Meu protesto, através de ação judicial, foi
fundamentado contra as afirmações injurio
sas e caluniosas que os indivíduos acima cita
dos fizemm em relação à minha conduta, pos
tura e posições políticas no desempenho do
meu mandato de Constituinte e de Parlamen
tar.

Na defesa de uma Constituição calcada no
ideário liberal, na democracia representativa
e no estado de direito, confrontei-me com
o atavismo marxista que desejava inviabilizar
o Brasil e lançá-lo no totalitarismo de siste
mas radicais.

Salva a Constituição da saga dos ideais ven
cidos e fracassados no Leste europeu, não

sem uns poucos mas sérios arranhões, dedi
cou-se a minoria derrotada na Constituinte
à tarefa de denegrir as posições legítimas e
vitoriosas da maioria, já como estratégia elei
toral para eleição presidencial que se avizi
nhava.

Com esse objetivo, os indivíduos citados
acima, avaçaram o sinal das liberdades demo
cráticas e passaram a promover uma série
de agressões à minha pessoa, baseados em
opiniões facciosas emitidas por um livreto do
Diap e por um artigo firmado pelo juiz de
direito Ademir Pimentel, culminando com a
distribuição, nas bases da minha representa
tividade política, de panfletos caluniosos e
injuriosos sobre a minha conduta política.

Decidi, então, agir judicialmente para pre
servar o direito da divergência democrática
que defendo, e para proteger-me da levian
dade de militantes irresponsáveis que profes
sam idéias radicais.

Não posso açeitar, Sr. Presidente, que, em
nome dos mais legítimos interesses da massa
dos trabalhadores brasileiros, uma minoria
encastelada nas mordomias de alguns sindica
tos, que mal representam 10% da mão-de
obra do País, ouse invocar a si o direito de
emitir· julgamento absoluto e definitivo sobre
o meu comportamento político, e muito me
nos aceito que essa opinião facciosa sirva de
argumento para que ativistas levianos tentem
denegrir o mandato que exerço com digni
dade e honradez.

Este o registro. Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Arolde de
Oliveira. o Sr. Inocêncio Oliveira, ]n Vi-o
ce-Presidente, deixa a cadeira da presi'
dência, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo
Faria de Sá, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Carlos CQtta.

O SR. CARLOS COTTA (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, quero apenas registrar o fa
lecimento, ontem, em Coronel Fabriciano,
Vale do Aço, em Minas Gerais, do Dr. Sílvio
Bartolomeu Pereira, ilustre advogado, con
tador exemplar, homem do mais alto conceito
na sociedade daquefa região. Seu pai foi o
construtor da Estrada de Ferro Vitória-Mi
nas.

O passamento do Dr. Sílvio Bartolomeu
Pereira deixa' a comunidade de CorlJnel Fa
briciano com um vazio muito grande, pelo

. que representava para seus amigos, compa
nheiros, e, acima de tudo, para os que, nas
horas difíceis, o procuravam a fim de resolver
seus problemas.

Coronel Fabriciano, hoje, está de luto com
o passamento do Dr. Sílvio Bartolomeu Pe
reira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem
,revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, votamos, nesta Casa, a regula
mentação do art. 159, que instituiu a utiliza-
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ção dos recursos do Fundo Constitucional do
Nordeste. do Norte e do Centro-Oeste.

Estamos tentando contato com o ST. Presi
dente do Banco do Nordeste. para fazer ver
àquela autoridade a importância desses re
cursos para o financiamento dos projetos pro
dutivos de nossa região. Infelizmente. alguns
procedimentos burocráticos que vêm sendo
adotados pela instituição Banco do Nordeste
inviabilizam a correta utilização desses recur
sos, no cumprimento do seu objetivo maior.
que é fortalecer a economia de uma região
que precisa. mais do que nunca, realizar seu
programa desenvolvimentista. E lamentável
que entraves burocráticos venham impedindo
o meu Estado, o Piauí, de ter acesso à libera
ção desse fundo.

Percebi a boa vontade do Presidente do
Banco do Nordeste. Os Deputados que vota
ram esta lei, e sabem qual foi a destinação
política e social da criação desse fundo, vão
tentar um encontro com aquela autoridade,
para que o Nordeste possa contar com esse
mecanismo de apoio.

O outro apelo que fazemos é ao Sr. Supe
rintendente da Sudene, o ex-Governador Jo
sé Adauto Bezerra. com quem também já
mativemos contato, para que agilize a libera
ção dos recursos das empresas. com vistas
a se criarem perspectivas de trabalho, já que
essas empresas não receberam recursos du
rante o exercício de 1989. Obtivemos a com
preensão do Governo Federal, para que esses
recursos chegassem à agênca do banco. Des
de o dia 4, estão à disposição das empresas.
E até hoje a Sudene não os liberou. para
que as empresas pudessem realizar os seus
programas de desenvolvimento.

É grave a situação do Nordeste. Foi a pior:
seca que já enfrentamos. A economia frágil
nãb conta com recursos consolidados para
poder desenvolver-se e prender o homem na
sua região.

Apelo aqui para o Presidente do Banco
do Nordeste e para o Superintendente da Su
dene, a fim de que agilizem a utilização desses
recursos com vista a criar oportunidades de
trabalho e de emprego para nossa população.
já que os governos estaduais não vêm aten
dendo a esses objetivos.

Era o registro que gostaria de fazer nesta
oportunidade.

Durante o discurso do Sr. José Luiz
Maia, o Sr. Arnaldo Faria de Sá, Su
plente de Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Car
los Cotta, 3" Secretário.

O SR.. PRESIDENTE (Carlos Cotta) 
Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Fa
ria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr". e Srs. Deputados, na Ordem do
Dia de hoje, o Item 9 da pauta trata do Proje
to de Lei n" 2.167, que vai garantir aos aten
dentes de enfermagem a sua regularização
profissional. Desde a edição da lei que regu
lou a profissão de enfermeiros, a situação
ficou muito difícil, e os conselhos regionais

de enfermagem têm impedido o trabalho dos
atendentes de enfermagem nos diversos hos
pitais, principalmente em São Paulo.

Sabemos que os atendentes de enferma
gem são pessoas extremamente importantes
para a atividade médica. No entanto, não
têm tido tratamento adequado. Este projeto,
em tramitação desde o ano passado, procll
rava regularizar a situação desses servidores.
Depois de longa tramitação pelas Comissões
Técnicas, chega ao Plenário.

Encarecemos aos nobres Pares, na discus
são de hoje, que deixem de apresentar qual
quer obstáculo, para que o projeto possa ser
aprovado e, conseqüentemente, enviado ao
Senado, onde iremos fazer gestões, no senti
do da aprovação imediata, afim de que se
regularize a situação dos atendentes de enfer
magem e que todos possam, efetivamente,
exercer sua atividade.

Queremos ainda registrar a posição da Câ
mara dos Deputados, na tarde de ontem,
quando não aprovou o requerimento encabe
çado pelo Deputado Brandão Monteiro e ou
tros, que queriam interpor recurso ao Plená
rio sobre o Projeto do Plano de Custeio da
Previdência Social. Isso iria atrapalhar a
aprovação conjunta do projeto do Plano de
Benefícios e impediria a imediata entrada em
vigor da nova Lei de Custeio e Benefícios
da Previdência Social, que permitirá regula
rizar a situação dos futuros aposentados, bem
como a de todos os que se aposentaram após
a promulgação da nova Constituição.

Durante o discurso do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá, o Sr. Carlos Cotta, 3' Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Paes de Andrade, Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PDT 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, desejo registrar
uma viagem que fiz à região da seca no Nor
deste.

Visitei Queimada Grande, uma com<mi
dade em Afogados da Ingazeira, Cimbres,
uma comunidade do Município de Pesqueira,
e outros Municípios em que a situação é ca6
tica.

Quero, neste instante, fazer um apelo.ao
Presidente Fernando Collor para que S. Ex'
mande não aquele Ministro ou Secretário que
foi de óculos ray ban e não viu a seca no
Nordeste. Peço que S. Ex' mande um secre
tário com mais responsabilidade para levan
tar os prejuízos causados àquela população,
bem como tome providências para que os
nossos irmãos que trabalham na agricultura
não morram de fome.

Quero também registrar, Sr. Presidente,
a presença de representantes da Federação
Estadual dos Trabalhadores Rurais em Brasí
lia, que, em Congresso, discutem ã trami
tação da lei agrícola, salarial e previdenciária.
Estes trabalhadores, principalmente os do
Nordeste, trazem um apelo a esta Casa, no

sentido da aprovação do Projeto de Lei n'
l25-A, a ser votado logo mais, e que inclue
a Ferrovia do Gesso, de Salgueiro a Arari
pina, importante ferrovia para o escoamento
dos produtos daquela região.

Sr. Presidente, encontra-se aqui o compa
nheiro Jarbas Vasconcelos, Deputado desta
Casa e, hoje, candidato ao Governo do Esta
do de Pernambuco. A presença de S. EX!
honra o Congresso Nacional e particularmen
te este pernambucano.

Durante o discurso do Sr. Gonzaga
Patriota, o Sr. Paes de Andrade, Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Carlos Cotta, 3' Secre
tário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Tarso
Genro.

O SR. TARSO GENRO (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Deputados, nunca restou dúvida na
oposição popular do País e particularmente
do meu partido de que precisamos de uma
reforma do Estado, uma das polêmicas fun
damentais da campanha eleitoral. O que vi- .
mos, na verdade, com a posse do Presidente
Fernando Collor, não foi uma política de re
forma administrativa, mas de demissões, pa
ra, no curso destas, pensar-se na reorgani
zação do Estado. Hoje, as demissões são fei
tas sem critério. São arbitrárias, ilegais e in
constitucionais, porque atingem também aos
trabalhadores com cinco anos de serviço pú
blico.

No meu Estado, Sr. Presidente, esta situa
ção gera uma intranqüilidade e uma angústia
sem precedentes entre os funcionários públi
cos e os das estatais, não s6 porque todos
estão submetidos a uma roleta, já que não
há critério para se efetuarem as demissões,
como também porque os "marajás" não estão
sendo demitidos, como o Sr. Presidente da
República prometeu quando candidato.

Sr. Presidente, encerro dizendo que a polí
tica de combate aos altos salários se tornou
um processo terrorista contra os servidores
públicos, hoje injustamente vistos pela im
prensa e, portanto, por grande parcela da
sociedade brasileira, como responsáveis pelo
caos do Estado brasileiro, pela ineficiência
dos serviços públicos e pelo desprezo com
que o governo trata as questões fundamentais
da cidadania.

No Rio Grande do Sul, as demissões têm
sido feitas arbitrariamente, sem critérios, se
meando terror entre os funcionários. Até
mesmo aqueles que se mobilizam para pro
testar contra o afastamento dos colegas são
ameaçados de participar das novas listas. Isto
é inadmissível em um páis democrático.

É inaceitável que um Presidente da Repú
blica, eleito pelo voto direto, se tenha torna
do um presidente principesco, dirigindo arbi
trariamente o País, pensando somente nos
efeitos que terá na revista Veja e no padrão
de qualidade - entre aspas - da Rede Globo
de Telev,isão, que manipula a informação e
a opinião pública neste País.
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o SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, no dia de ontem, o
Presidente Collor de Mello autorizou, em Ca
nindé de São Francisco, ao norte de Sergipe,
o reinício das obras de construção da Hidre
létrica de Xingó, paralisadas há oito meses,
por falta de pagamento de 150 milhões de
dólares que a Chesf devia ao consórcio das
empreiteiras Mendes Júnior e Constran.

A continuidade das obras daquela hidrelé
trica representa não somente o afastamento
do fantasma do racionamento de energia elé-.
trica no Nordeste, como também a possibi
lidade de atrair novos investimentos para
aquela região.

Sr. Presidente, faço ainda lamentável regis
tro referente'à manutenção da BR-232. Con
seguimos mediante créditos adicionais, in
cluir no Orçamento da União recursos para
consertos das rodovias pavimentadas. O atual
diretor do DNER, engenheiro Dr. José Hen
rique Figueiredo, comprometeu-se a iniciar
as obras incontinenti. Caberia aqui perguntar
sobre a destinação da verba do selo-pedágio.
pago pelo usuário, para as cidades de Pes
queira, Arcoverde, Custódia, Serra Talhada,
Parnamirim e Ouricuri .. cujas rodovias estão
totalmente intransitáveis.

Fazemos um apelo para que sejam inicia
dos imediatamente os serviços de reconstru
ção dessas estradas· pavimentadas.

Muito obrigado pela generosidade, Sr. Pre"
sidente.

O SR. EDMILSON VALENTIM (PC do
B-RJ. Sem revisão do orador.)-Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, em primeiro
lugar, trazemos nossa solidariedade aos tra
balhadores das empresas estatais do setor elé
trico e da fetrobrás, que faz6m movimento
grevista para defender reajustes salariais e
oferecer resistência democrática e patriótica
às demissões impostas pelo Governo Collor,
as quais podem resultar até em início de pro
cessos de sabotagem no funcionamento das
respectivas empresas estatais.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, lembra
mos que, ainda hoje, na Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, de
vemos votar projeto de decreto legislativo,
para sustar os efeitos do decreto do Presi
dente da República que reduz os salários dos
servidores colocados em disponibilidade. É
mais uma iniciativa que aquela comissão deve
tomar em defesa dos interesses da sociedade
brasileira e, principalmente, dos servidores
ameaçados pelo Presidente da República.
Tanto os trabalhadores da iniciativa privada
como os do setor público são apresentados
pelo Presidente da República e o Governo
Federal como os verdadeiros responsáveis
pela escalada inflacionária e pelo caos que
se observa na nossa economia.

Em terceiro lugar, registramos a necessi
dade de a Câmara e o Senado aprovarem,
o mais rápido possível, o projeto que institui
nova lei salarial que já tramita nesta Casa,
bem como o de reposição salarial. A iniciativa
do Governo, de organizar um pacto social,

nada mais é do que uma tentativa de retardar
o processo em que esta Casa e o Congresso
Nacional, de maneira responsável e sensível
aos reclamos dos trabalhadores brasileiros,
se dispõe a legislar naquele sentido, ocupan
do o seu lugar, e desta maneira cumprindo
seu dever, elaborando uma lei de reposição
salarial. É um pleito dos trabalhadores brasi
leiros, que se estão organizando, fazendo gre
ves e campanhas salariais, até ganhando, na
Justiça, direito a essa reposição.

A Câmara e o Congresso Nacional têm o
dever de aprovar, o mais urgentemente possí
vel, esses dois projetos tão importantes, que
tranqüilizarão os trabalhadores brasileiros.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JAYME PALIARIN (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S?j' e Srs. Deputados, na segunda-feira pas
sada a Nação aguardava ansiosamente um
entendimento entre trabalhadores, Governo
e empresários. Na verdade, ele quase chegou
a concretizar-se, não fosse a intransigência
do Sr. Jair Meneghelli, Presidente da CUT.

É de se lamentar, Sr. Presidente, que, na
hora em que a Nação precisa de um pacto
para dar um basta à inflação, vemos o Presi
dente da CUT agir não como representante
dos trabalhadores, mas procurando seu pró
prio interesse junto com aqueles para quem
quanto pior, melhor, pois, assim, saem nas
manchetes dos jornais.

Acompanhamos as discussões e os entendi
mentos atentamente. Protestamos contra a
falta de sensibilidade do Presidente da CUT,
Sr. Jair Meneghelli, pois, quando estava qua
se fechado o acordo para a assinatura de um
entendimento - e o próprio Governo con
cordava com a formação ele uma comissão
tripartite, da qual participaria um represen
tante da CUT, para examinar, caso a caso,
a situação dos funcionários que haviam sido
dispensados - S. S', intransigentemente, exi
giu que o Presidente readmitisse os funcio
nários colocados em disponibilidade.

Ora, ainda ontem, assistimos a uma entre
vista com o Sr. Antônio Cabrera, Ministro
da Agricultura, na qual S. Ex' dizia que den
tro do Incra havia técnicos em educação físi
ca. Será que estes técnicos seriam aprovei
tados para preparar pessoas para invadirem
propriedades?

Deixamos aqui regi.trado o nosso protesto
contra o Sr. Jair Meneghelli, pois S. S' não
tem o direito de prejudicar os trabalhadores
da CUT, como faz atualmente.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FRANCISCO KÜSTER (PSDB 
SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, em primeiro
lugar, quero deixar consignada minha solida
riedade aos trabalhadores do setor eletrici
tário, que se empenham numa luta árdua em
defesa deste setor vital para o progresso e
o desenvolvimento do nosso País.

Em segundo lugar, quero deixar registrada
minha proecupação com a necessidade de ver
o Congresso Nacional, mais especificamente
a Câmara dos Deputados, definir uma nova

lei de política salarial. Sr. Presidente, a Câ
mara dos Deputados precisa tomar uma deci
são. Uma nova lei de política salarial ema
nada do Congresso Nacional, da Câmara dos
Deputados, é urgentemente necessária, bem
como a regulamentação da reposição salarial.
Urge que estas providências sejam adotadas.

Quero também manifestar minha preocu
pação quanto ao Plano de Benefícios e de
Custeio da Previdência. Ontem, votamos
contra um recurso, embora fôssemos um dos
signatários, para ver agilizada a tramitação
deste projeto, que está na Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação e deverá ser
encaminhado ao Senado da República para
sua imediata aprovação. Esperamos que re
ceba a sanção presidencial.

Sr. Presidente, estamos a poucos dias do
recesso e há muita coisa a se fazer. Isso nos
preocupa, porque o Governo estuda a remes
sa de mais medidas provisórias a esta Casa.

Por intermédio de um contato que fiz com
o DNER, agora há pouco. soube que há um
estudo para remeter a esta Casa um projeto
de lei visando à alocação de recursos para
socorrer as rodovias federais, que se encontra
à beira do caos. Muita coisa precisa ser feita
nestes dias que antecedem o recesso, e não
vamos permitir que alguém discuta a hipótese
de ficarmos aqui nesse período. Isso seria
um absurdo.

Deixo registraçlo este apelo, no sentido de
que haja entendimento das lideranças com
a Mesa da Câmara e do Senado e que, com
isso, possamos agilizar a tramitação e a apro
vação de projetos imprescindíveis à vida do
povo brasileiro.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, qualquer manobra para
protelar a aprovação do Código de Defesa
do Consumidor significa que este Congresso
deixa a população brasileira sem condições
de enfrentar a verdadeira lei da selva que
impera nas relações entre o consumidor brasi
leiro e os setores da sociedade responsáveis
pela transferência de mercadorias e por sua
compra e venda.

O Código de Defesa do Consumidor pre
cisa ser aprovado com urgência, e é extrema
mente negativo que isso não tenha sido feito
nesta semana aqui no Congresso Nacional.

O código incorpora uma visão moderna e
adequada aos novos tempos, a uma sociedade
de consumo complexa como a sociedade bra
sileira. Além de proteger o consumdor na
compra de produtos, assegurando a qualida
de das mercadorias, a de criminalizar a ação
do setor comercial e industrial, de penalizar
os que não vendem aquilo que anunciam,
o Código introduz também o direito ao arre
pendimento. Concede ao consumidor a possi
bilidade de se arrepender da compra que fez
e, num prazo determinado, voltar ao estabe
lecimento comercial e desfazer o negócio.

O direito ao arrependimento, numa socie
dade de consumo em que é massificada a
presença dos meios de comunicação, é um
ponto central para manter a liberdade do cio
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dadão. Quantos brasileiros são levados ao
consumo pela publicidade e pela propaganda,
pela imposição de um comportamento que
a sociedade de massa vem determinando? É
preciso, então, que, a par da garantia da qua
lidade, do respeito à cidadania do consumi
dor, exista também esse princípio, que tem
um aspecto de modernidade na legislação
brasileira: admitir que o consumidor, por
mais massificado que seja, tenha o direito
de, às vezes, na solidão da sua decisão, depois
de haver comprado produtos que não queria
comprar, devolvê-los e partir para a aquisição
de outro tipo de mercadoria.

Faço este pronunciamento para protestar
contra a manobra feita esta semana, aqui no
Congresso Nacional, para impedir a votação
terminal do Cógigo de Defesa do Consumi
dor, que deve entrar em vigor imediatamen
te.

Era o que tinha a dizer. Agradeço a V.
Ex', Sr. Presidente, a atenção dispensada a
este Parlamentar seu conterrâneo.

A SRA. BETH AZIZE (PDT - AM. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, quando se toma conheci
mento de decisão desta Casa no sentido de
adiar para 1991 a votação do Código de Defe
sa do Consumidor, comungo a mesma angús
tia e desesperança do consumidor brasileiro,
que via no referido código uma das formas
de garantia dos seus direitos de cidadania.

Não se pode tirar o direito de cidadania
do consumidor, que participa deste processo
de negociação, parte intrínseca da sua própria
vida, que participa deste processo de compra
e venda, na sua grande maioria diretamente
ligado à sobrevivência do povo brasileiro. .

O Código de Defesa do Consumidor, Sr.
Presidente, tem o objetivo e a finalipade de
defender a sobrevivência do consumidor?ra
sileiro, no sentido de que ele não con,t1nue
sendo esbulhado em suas transações comer
ciais, em face da incompetência e da inefi
ciência do próprio Poder Público, como ocor
re hoje.

O povo brasileiro não tem qualquer órgão
do Poder Público a quem reclamar porque
nenhuma dessas entidades que aí estão tem
poder de polícia e de punição para com os
chamados crimes contra a economia popular.

O que quer o Código de Defesa do Consu
midor é exatamente acabar comi o esbulho
e a enganação promovidos pelos grandes gru
pos econômicos deste País, ao venderem ao
povo gato por lebre, ao fraudarem no peso,
na medida e na qualidade dos produtos.

Para a Amazônia, especialmente para o
seu interior, o Código de Defesa do Consu
midor seria a única salvaguarda de defesa
do contribuinte daquela região, totalmente
abandonada pelo Podet Público e, sobretu
do, distanciada dos órgãos que possam servir
de guarida às reclamações contra os abusos
verificados. No interior de meu Estado até
a selva tem vez, mas o consumidOF não tem
qualquer direito ou garantia, vivendo à mercê
da exploração de grupos empresariais, que
determinam, a seu bel-prazer, o preço das-

mercadorias e estabelecem o valor dos fretes,
da vida e da morte do povo de toda a Ama
zônia.

O adiamento da votação do Código de De
fesa do Consumidor por esta Casa reflete a
falta de preocupação com o assunto por parte
da Câmara dos Deputados e de muitos de
seus Parlamentares, que não entendem o que
é a vida do povo brasileiro nos beiradões dos
rios e nos sertões do Nordeste, lugares onde
o Poder Púlbico não exerce o seu poder de
polícia e, sobretudo, a sua autoridade de go
verno.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSDB-PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, quando a Eletronorte
iniciou a construção da Hidrelétrica de Tucu
ruí, também edificou ali imensa cidade para
dar apoio à obra, nela erguendo o maior hos
pital existente no Estado do Pará, com 170
leitos e com todas as condições de atendi
mento aos funcionários que ali trabalharam.

Esse hospital, durante mais de 14 anos,
serviu basicamente aos interesses dos funcio
nários da Hidrelétrica de Tucuruí e aos traba
lhadores das empresas empreiteiras encarre
gadas da execução da obra. O povo de Tucu
ruí jamais dele se serviu, apesar de o Inamps
mal ter médicos para consultas e de não haver
hospitais para atendimento pela Previdência
naquele Município.

Há mais de dez anos, Sr. Presidente, esta
mos nos empenhando junto às autoridades
do Governo, inclusive junto ao próprio ex
Ministro Jáder Barbalho, quanto titular da
Pasta da Previdência Social, para que aquele
Ministério encampasse o hospital, a fim de
que o mesmo, assim, servisse aos interesses
de todo o povo da região.

Esse hospital, entretanto, foi sendo desati
vado aos poucos, à medida que o número
de funcionários da hidrelétrica foi diminuin
do. Hoje, dos 170 leitos, apenas 50 estão em
funcionamento, atendendo exclusivamente
aos operários da Eletronorte. Soubemos,
agora, que essa estatal está tentando entregar
a uma empresa privada do setor de medicina
esse bem, que é público e a ela pertence.

Queremos repudiar e condenar essa atitu
de. Estamos apelando ao Ministro AIcenir
Guerra, para que S. Ex' se sensibilize em
relação ao problema. A saúde pública neste
País é uma calamidade, e não podemos admi
tir que um hospital público, do porte daquele
construído na hidrelétrica de Tucuruí, seja
entregue à iniciativa privada. É um crime que
não podemos tolerar. Assim, estamos reivin
dicando, mais uma vez, que a Previdência
Social assuma a direção do hospital, para que
ele passe a atender ao povo de Tucuruí e
de toda a região.

Reafirmamos que aquele é o maior hospital
existente no Estado do Pará e que não pode
mos adimitir venha a ser entregue a grupos
privados do setor de saúde.

QuereIPos deixar registrados nestà Casa os
dados técnicos relativos a toda a estrutura
física do referido hospital.

DOCUMENTO A QUE SEREFERE
aaRADOR:

HOSPITAL GERAL DA
ELETRONORTE

- UHE TUCURUÍ

Características - Área Física
Área construída: aproximadamente 12.000

m2

Prédio térreo composto por circulação cen
trai e pavilhões laterais, onde estão locali
zadas as áreas de internação, UTI, Centro
Cirúrgico, PS etc.

Ao fundo, aproveitando o desnível do ter
reno, constriu-se três pisos, onde estão locali
zados os serviços de apoio: Lavanderia, Ser
viço de Nutrição e Dietético, Almoxarifado
etc.

Atendimento
Capacidade total: 170 leitos.
Operando hoje: aproximadamente SO lei

tos.
Enfermarias: com aproximadamente 32

leitos, sendo 4 leitos/quarto. Todas as enfer
marias dispõem de posto de enfermagem.

Centro Cirúrgico: 3 salas para Cirurgia Ge
rai e1 sala para Cirurgia Ortopédica.

Pronto-Socorro: 2 salas para atendimento
geral adulto; 1 sala para atendimento gineco
obstétrico; 1 sala paraai:endimento pediá
trico; 1 sala para aterrditt\ento emergência'
cardiovascular; S berços para observação em
pediatria; 4 leitos para observação adulto;
1 sala para inaloterapia.

Ambulatório
20 consultórios para atendimento. clínico ge
rai e pediatria.
1 consultório para atendimento de oftalmo
logia.
3 consultórios para gineco-obstetrícia.
3 gabinetes odontológicos.
4 salas para coleta de material de laborat6
rio.

Equipamentos
Raio X: 1 = SOO Ma com radioscopia 

1 = 300 Ma - 2 Portáteis de SO Ma.
Laboratório: capacidade para: Microbiolo
gia, ParasitOlogia, Bioquímica, Imunofluo
rescência, Gasometria, Eliso HIV.

Endoscopia digestiva: 1 Endoscópio
Olympus.

Banco de Sangue: 2 geladeiras para esto
cagem de sangue; área com capacidade para
até 4 doações simultâneas.

Tucuruí, 29 de maio de 1990. - Adilson
José Leite de Almeida.

oSR. EDUARDO JORGE (PT -SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~

e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para,
mais uma vez, em meu nome e no do Partido
dos Trabalhadores, reiterar nosso apoio acer
ca de setenta mil trabalhadores da área de
saúde do Estado de São Paulo, que realizam
uma greve que é um verdadeiro movimento
pela sobrevivência do sistema de saúde da
quela unidade da Federação.

Mais de dois mil trabalhadores reuniram-se
ontem em assembléia em frente à Secretaria
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de Saúde, exigindo negociação de fato com
o Governador Orestes Quércia, que.continua
se recusando a apresentar-lhes uma proposta
decente. Hoje, os salários pagos em São Pau
lo a esses profissionais são os menores de
toda a história do Estado. Atualmente, um
médico percebe ali um terço do que é pago
a seus colegas pelas Prefeituras e um quarto
do que é pago pelo Governo Federal. A mes
ma situação repete-se com as enfermeiras,
com os auxiliares e com os técnicos, que ga
nham metade ou um terço do qiJe é pago
no mercado de trabalho paulista.

Essa política desastrosa do Governo Quér
eia está conseguindo liqüidar um grande pa
trimônio, que é o sistema de saúde estadual
de São Paulo, e precisa ser modificada 
e o será, através da luta dos trabalhadores
e dos sindicatos de saúde daquele Estado.

Gostaria de expressar integral apoio a essa
luta e de dizer, mais uma vez, que ou os
trabalhadores da saúde dobram a política do
Governo Quércia ou S. Ex' conseguirá liqüi
dar o sistema de saúde paulista.

Além disso, também quero manifestar a
posição do Partido dos Trabalhadores em re
lação a quatro projetos que tramitam na Câ
mara dos Deputados, relativos ao Sistema
de Seguridade Social previsto pela Consti
tuição Federal. Esses projetos, relativos à As
sistência Social, ao Sistema Único de Saúde,
ao Plano de Custeio e à Estrutura da Seguri
dade e Previdência Secial, já deveriam ter
sido aprovados desde o ano passado. Só ago
ra, porém, com a reuriião de hoje da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
se conseguirá terminar sua tramitação nesta
Casa e enviá-los para o Senado Federal.

A posição do Partido dos Trabalhadores
é no sentido de que essa tramitação seja en
cerrado o mais rápida possível, na Câmara
dos Deputados, e encaminhada ao Senado
Federal, para que ainda neste semestre os
quatro projetos - Assistência Social, Siste
ma Unico de Saúde, Estrutura da Seguridade
e Pr~vidência Social e Plano de Custeio 
possam ser aprovados, atendendo à reivindi
caçãà de vastos setores da sociedade brasi
leira.

o SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, o Presidente Fernando Co
llor de Mello compareceu, ontem, a XingÍ5,
para reiniciar as obras daquela grande hidre
létrica, que vai ajudar, em muito, o desenvol
vimento do Nordeste brasileiro.

Nesta oportunidade, queremos congratu
lar-nos com S. Ex' o Sr. Presidente da Repú
blica por estar dando cumprimento a uma
das promessas de campanha visando ao reiní
cio daquelas obras.

Na ocasião, S. Ex' disse que, se eleito Presi
dente, uma de suas primeiras medidas seria
reiniciar as obras de Xingó, que estavam pa
ralisadas por falta de recursos.

Segundo informações divulgadas ontem
pelo próprio Ministro da Infra-Estrutura,
Ozires Silva, foram destinados 200 milhões
de dólares em recursos do Governo Federal

para o prosseguimento de obra tão impor
tante para o setor energético brasileiro.

Gostaríamos de lembrar também a S. Ex',
o Sr. Presidente Fernando Collor de Mello,
e ao próprio Ministro Ozires Silva, que, por
ocasião da campanha à Presidência da Repú
blica, o Sr. Fernando Collor de Mello, ao
visitar Cuiabá, num comício diante de mais
de 60 mil mato-grossenses, afirmou de viva
voz que, se eleito Presidente da República,
iria reiniciar as obras da Hidrelétrica do Rio
Manso, paralisadas desde o final do ano pas
sado por falta de recursos, ainda no Governo
do Presidente José Sarney.

Hoje, a Hidrelétrica do Rio Manso, o con
sórcio Manso, deve cerca de 35 a 40 milhões
de dólares aos seus empreiteiros, subemprei
teiros e fornecedores. Com mais 35 bilhões
de dólares, esta obra poderia ser reiniciada
e concluída a pleno desenvolvimento até o
final deste ano.

Na oportunidade em que o Nordeste é be
neficiado com o reinício das obras de Xingá,
queremos fazer um apelo ao Governo Fede
ral a fim de dar cotinuidade, com a urgência
necessária, à obra da Hidrelétrica do Rio
Manso, que resolverá, em parte, o seriíssimo
problema de abastecimento de energia do Es
tado do Mato Grosso. Com isso, 200 mil qui
lowatts serão gerados daqui a três anos.

Gostaria de pedirilo Presidente Fernando
Collor que não se esqueça de seu compro
misso com o povo mato-grossense, mandan
do reinicir imediatamente as obras da Hidre
létrica do Rio Manso

O SR. LUIZ ALBERTO RODRIGUES
(PMDB - MG. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, recen
temente, o Ministério da Economia, através
de portaria do Banco Central, determinou
a extinção das contas remuneradas.

No Brasil, o pequeno depositante em conta
corrente perdeu ao longo dos últimos dez
anos algo em torno de 40 milhões de dólares,
em função da inflação e pelo fato de que,
ao deixar seu dinheiro em conta corrente,
em qualquer banco brasileiro, ele está per
dendo da inflação, enquanto a instituição
bancária aplica esses recursos e ganha a corre
ção monetária, auferindo lucros fabulosos.

Como a inflaÇão já beira, lamentavelmen
te, a casa dos 10% ao mês, encaminho à Mesa
projeto de lei que institui a conta corrente
remunerada obrigatória sempre que a infla
ção for superior a 2% ao mês.

O Banco Central e o Ministério da Econo
mia terão de regulamentar essa lei em defesa
da economia popular, do pequeno deposi
tante, que fica indefeso, deixando seus recur
sos em conta corrente, com os bancos apli
cando no over e ganhando para si aquilo que
deveria ser do proprietário do dinheiro depo
sitado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é com ale
griâ e satisfação que venho hoje à tribuna
desta Casa, movido pelo entusiasmo decor
rente da auspiciosa notícia dando conta da

decisão do Exmo Sr. Presidente da República
de promover o reinício das obras da Hidre
létrica de Xingá.

Com efeito, ao desembarcar ontem no can
teiro de obras daquela usina, no rio São Fran
cisco, onde anunciou oficialmente a retoma
da da construção da obra, paralisada desde
outubro de 1989 por falta de recursos finan
ceiros, o Presidente Collor trouxe novo alen
to à população nordestina.

Como todos sabem, Xingó é de transcen
dental importância para o desenvolvimento
do Nordeste e para o atendimento energético
do sistema interligado Chesf/Eletronotte.
Nestas condições, qualquer atraso em seu
cronograma poderá acarretar um colapso
energético a partir de 1994, colocando em
risco o desenvolvimento e o futuro de toda
uma região.

Nesse contexto, convém registrar que,
além dos inúmeros benefícios que Xingó tra
rá, deve também ser salientado que pelos es
tudos realizados, aquela obra terá o mais bai
xo custo megawat-hora do mundo, utilizan
do-se do potencial hidrelétrico do canyon do
rio São Fnincisco, situado à montante das
sedes dos Municípios de Piranhas, no Estado
de Alagoas, e Canindé do São Francisco, no
Estado de Sergipe.

Além do mais, acresce notar, a capacidade
de geração de 5 milhões de KWH iguala Xin-.
gá à atual capacidade geradora da Chesf, sen
do que aquela usina será a última grande hi
drelátrica 'a ser construída no rio São Fran
cisco.

Portanto; gostaria de congratular-me com
o Presidente da República, Fernando Collor
de Mello, pela feliz iniciativa de determinar
a retomada das obras de construção da Hidre
létrica de Xingó, confiado em que, no mais
curto espaço' de tempo, suas turbinas entrem
em funcionamento, evitando-se assim fique"
comprometido o abastecimento de energia
elétrica para o Nordeste.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr' e Srs. Deputados, o caulim era
um mineral sem grande importância, não só
pela quantidade como também pela facilida
de com que era encontrado.

Com o decorrer dos anos, as minas de cau
lim foram-se tornando difíceis, e as grandes
explorações desse mineral eram feitas geral

. mente nos Estados Unidos e na Inglaterra.
Nas minas dos Estados Unidos a percen

tagem de caulim é de cerca de 50%. No ano
passado, a Companhia de Pesquisa de Recur
sos Minerais, CPRM, órgão do Ministério
das Minas e Energia, abriu licitação para ex
ploração da mina de caulim no rio Capim,
no Estado do Pará. Feita a concorrência, .
apresentaram-se várias empresas, inc1Iisive
algumas nitidamente nacionais, como a pró
pria Companhia Vale do Rio Doce, a Caulim
da Amazônia, Cadam, a Mendes Júnior Cau
lim, mas entre elas existia uma empresa testa-

. de-ferro chamada Ituberaba/Engelhart] cujo
capital era de apenas 60 mil cruzados: E uma
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dessas centenas e milhares de empresas cria
das pelos grandes grupos internacionais para
abarcar uma quantidade maior de conces
sões. São as chamadas empresas de papel.
Elas não existem, na realidade, porque seu
capital é insuficiente até para compraI" uma
passagem aérea.

Contrariamente ao parecer do Ministério
das Minas e Energia, naquela época exercido
pelo Sr. Vicente Fialho, a Companhia de Pes
quisa de Recursos Minerais deu ganho de
causa à empresa ItuberabalEngelhart, quan
do propostas melhores de empresas nacionais
foram colocadas à margem.

O importante é que essa mina de caulim
do rio Capim tem um teor de pureza de 98%,
e apenas 2% de rejeitos, enquanto que as
melhores minas de caulim, nos Estados Uni
dos, têm o teor de 50%, e lá a mão-de-obra
é muita cara.

Daí, Sr. Presidente, o caulim estar-se tor
nando um material estratégico, porque as mi
nas existentes são de baixo teor, como as
dos Estados Unidos e da Inglaterra, e a mão
de-obra deles é altamente cara.

Essa mina do Pará é um verdadeiro céu
aberto, um presente dQs deuses, com 98%
de teor de pureza - quase que se pode apli
cá-lo puro - e numa extensão e numa gran
deza também extraordinárias.

No dia 15 de janeiro foi impetrada pelos
Drs. Osny Duarte Pereira, ex-Desembarga
dor, e Sérgio Duarte Pereira, engenheiro,
ação popular contra a decisão da Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM,
porque, fugindo ao espírito do parecer do
Ministério das Minas e Energia, deu a explo
ração da mina a essa empresa testa-de-ferro
chamado Ituberaba/Engelhart, contrariando,
portanto, todas as indicações do parecer.

A ação foi. impetrada no dia 15 de junho
e a liminar concedida em 19 de junho.

Esperamos que a Justiça brasileira, mais
uma vez, como fez no chamado quadrilátero
ferrífero de Minas Gerais, na década de 60,
dê ganho de causa às empresas nacionais,
porque a decisão da Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais é inconstitucional, uma
vez que a empresa ItuberabalEngelhart é to
talmente de capital tistrangeiro e, segundo
a Constituição brasileira, no setor mineral
só podem entrar empresas nacionais, isto é,
aquelas constituídas de capital majoritário
brasileíro.

Ou a Justiça ajuda a defender o Brasil,
ou acabaremos entregando tudo que ainda
temos. Este é o País da entrega. Basta de
querer ser colônia!

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Fernando
Santana, o Sr. Carlos Cotta, 3'-Secretá
rio, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira,
l' Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
~Concedo a palavra ao Sr. Sérgio Spada

o SR. SÉRGIO SPADA (PMDB - Pro
nuncia o. seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

te, Srs. Deputados, a agricultura tem repre
sentado, no contexto econômico do País, um
dos sólidos pilares de sustentação do desen
volvimento, apresentado, a cada ano, índices
positivos de crescimento, ao contrário do que
se verifica em outros setores que reagiram
negativamente ao impacto da inflação e, pre
sentemente, da recessão.

Entre as culturas com mais expressivo de
sempenho nos últimos dez anos, devemos
apontar a soja como líder absoluta na esta
tística de produtividade média nacional, em
que os Estados do Paraná, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul figuram com maior des
taque. O incremento do consumo mundial
foi preponderante fator no estímulo à produ
ção brasileira dessa oleaginosa, bastando di
zer que, na relação kg/ha, o Brasil se situa
em terceiro lugar, logo alós Estados Unidos
e Argentina. A estimativa dos técnicos é a
de que a escala do consumo mundial conti
nuará apresentando índices ainda maiores
nesta década de 90, sendo bastante provável
lima expansão de 100 milhões para 150 mi
lhões de toneladas, segundo a revista especia
lizada alemã Oi) World. Confirmadas essas
previsões, a produção brasileira poderá do
brar, chegando a 41,4 milhões de toneladas/
ano, incorporando-se mais 11,6 milhões de
hectares com o plantio de soja.

Outro aspecto favorável ao crescimento da
produção reside na perspectiva de um consu
mo maior de grãos dentro de nossas próprias
fronteiras entre 3 a 5% ao ano.

Contudo, sérios empecilhos, decorrentes
de políticas governamentais equivocadas as
sociadas ao fenômeno da inflação dos custos,
justificam um forte grau de pessimismo entre
os produtores brasileiros de soja. E não é
preciso ser PhD em Economia para chegar
a algumas conclusões. Se não, vejamos: em
1985, com 45,7 sacas de soja (60 kg) o agri
cultor comprava uma tonelada de adubo; em
1986, fazia a mesma operação com 31 sacas;
em 1987, com 30,4 sacas; em 1988, com 19;8
sacas; já em 1989, com o recrudescimento
inflacionário dos preços, precisou reunir 55,7
sacas; em 1990, onde o congelamento da eco
nomia com as medidas impostas no Plano
Brasil Novo, o produtor necessitou de 45 sa
cas de soja para adquirir uma tonelada de
adubo.

Passemos a outra comparação bem suges
tiva: em 1985, o produtor despendia apenas
2.332 sacas de soja para comprar um trator
de 118 HP; num crescendo constante, chegou
ao "Brasil Novo" de 1990 precisando juntar
nada menos que 7.187 sacas para adquirir
o mesmo trator, que, um ano atrás, lhe consu
miria 5.246 sacas na mesma transação.

Daí se infere que o setor perdeu poder
aquisitivo no período inflacionário, descapi
talizando-se em curto espaço de tempo, o
que obrigou os agricultores a buscar financia
mento ~ancário>para continuarem suas ativi
dades. A falta de fontes estáveis de financia
mento de longo prazo, viram-se na contin
gência de se submeterem a taxas escorchantes
de juros do sistema creditício de curto prazo,

o que'é altamente comprometedor ao êxito
de qualquer empreendimento. Basta lembrar
que, se em 1985 eram necessárias 13,9 sacas
de soja para resgatar o empréstimo de custeio
de 1 hectare de lavoura (época do Plano Cru
zado I), em 86, 87 e 88, na vigência do Cru
zado II e do Plano Bresser, eram necessárias
22,226,2 e 23,4 sacas, respectivamente, para
cobrir a mesma dívida. Em 1989, o Plano
Verão obrigaria o agricultor a despender 29
sacas de soja para o mesmo fim e, finalmente,
com o Plano Brasil Novo, lançado pelo atual
Governo, é preciso que o produtor sacrifique
45,6 sacas do produto para pagar a mesma
dívida.

Se levarmos em conta o preço mínimo fixa
do pelas autoridades econômicas, é preciso
que o agricultor produza também a mesma
quantidade de sacas, pois a 10 de abril de
1990 ele tinha de empregar 44,9 sacas e, a
30 do mesmo mês, 45,6 sacas para cobrir o
financiamento de 1 hectares de custeio.

Por sua vez, enquanto em novembro de
1989 o produtor precisava de 29,5 sacas de
soja para comprar 1.000 litros de óleo diesel,
em março deste ano, com o advento do Plano
Brasil Novo, ele precisava de nada menos
que 75 sacas, número certamente hoje eleva
do, pela liberação do preço desse combus
tível.

Além da inflação alta, que tornou a ativi
dade agrícola semelhante a um jogo de apos
tas, tantas são as incertezas que a cercam
que inviabilizam qualquer tipo de planeja
mento. Os planos governamentais, por sua
vez, não adotaram medias oportunas em fa
vor da agricultura. Os dois últimos chegaram
quando a colheita se iniciava. O Plano Verão
demorou a decidir sobre o índice de correção
dos contratos de custeio, fazendo com que
o produtor perdesse as melhores cotações de
preços na Bolsa de Chicago e que foram as
melhores dos últimos tempos.

Mais funesta de todas, contudo, para a ati
vidade produtiva rural, foi a decisão do Plano
Brasil Novo de incorporar às dívidas a corre
ção de 84,32, relativa à inflação de março
de 1990, taxa que o Governo considera inexis
tente para incorporar aos ganhos dos traba
lhadores ou para considerar os débitos do
Poder Público.

Acrecentam-se a isto tudo outras despesas,
como os impostos incidentes, a taxas portuá
rias e, principalmente, o frete, a tornar o
produto brasileiro mais caro nos portos ex
portadores e, conseqüentemente, menos
competitivo no exterior. Nos Estados Uni
dos, maior produtor mundial, não há incidên
cia alguma de tributos, e os custos de produ
ção e comercialização em Uso/tono são bem
inferiores aos verificados no Brasil. Os custos
variáveis, sementes, fertilizantes e, principal
mente, juros são bem maiores em nosso País.
Quanto ao problema do frete, explica-se pela
dist~rção no sistema nacional de transporte,
pratIcado em 74% através de rodovias contra
apenas 23% em ferrovias e 3% em hidrovias
fator que encarece o produto no seu destino:
Tal circunstância leva a já citada revista 'OiI
World a prever um crescimento máximo de
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7 milhões de toneladas de grãos no Brasil
nos próximos 10 anos.

Diante desse quadro sombrio, acredita
mos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, sejam
adotadas urgentes e eficazes medidas por par
te do Governo Federal, entre as quais a corre
ção dos débitos com base no IPC que emba
sava a variação do BTN para os contratos
de crédito rural em vigor até 15 de março
de 1990, visto que o débito naquela data é
o valor encontrado por índices contratuais
e consolidado na mesma ocasião em que ocor
reram as mudanças na economia do País. É
de justiça que tais débitos tenham o mesmo
tratamento dispensado a todos os ativos blo
queados no Banco Central, isto é, remune
ração de 0,5% mais variação do BTN. Caso
contrário, estaremos diante de uma política
de dois pesos e duas medidas, inaceitável sob
o ponto de vista técnico e sob o aspecto ético.

o SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, o Governo Fe'deral,
na sua sanha destruidora contra a economia
brasileira, acaba de investir, furioso, contra
a Ceplac, nela desencadeando um processo
de demissões a que chamou de reforma admi
nistrativa.

O Sr. Ministro da Agricultura teve um ges
to de razoável insensatez ao chamar a impren
sa para fotografá-lo à porta do edifício da
Ceplac, junto a uma placa onde estava escrito
"Vende-se", para dar a idéia de estar real
mente vendendo o edifício.

Queremos protestar contra tudo isso pois
a Ceplac é uma instituição correta, justa e
tem servido aos interesses da Bahia e do Bra
sil, ao examinar os problemas ligados à pro
dução cacaueira. Neste instante, o que é ne
cessário fazer com a Ceplac, do ponto de
vista da reforma administrativa, é redimen
cionar suas atividades, distribuir melhor suas
tarefas e examinar se deve ampliar a sua área
de atuação, para que ela, além de tratar de
questões ligadas à lavoura cacaueira , atue
também em atividades ligadas à economia
da zona sul da Bahia.

Ao invés de procurar discutir os fins e os
objetivos da entidade, o Governo restringe
toda a temática da reforma administrativa à
demissão de funcionários, e acaba de demitir
1.300 funcionários em Ilhéus e Itabuna, o
que, na nossa compreensão, é um golpe na
cacauicultura e na Ceplac, que está hoje pes
quisando formas de combate à praga da "vas
soura de bruxa", que pode simplesmente ex
tinguir toda a lavoura cacaueira. E é neste
instante que, ao invés de respaldar a Ceplac,
dinamizá-Ia, ampliar a sua atuação com o es
tabelecimento de novos objetivos, o Governo
'segue, furioso, na única forma que tem de
fazer uma refo~ma agministrativa, que é de
mitir funcionários. E o famoso ex-caçador
de "marajás" que se converte, hoje, em ini
migo dos "barnabés", dos funcionários.

Queremos manifestar aqui nosso protesto
contra a atitude do Governo Federal e nossa
solidariedade aos trabalhadores da Ceplac e

a todos os interessados na lavoura cacaueira
que, com o golpe desfechado pelo Governo
Federal, vêem a própria lavoura cacaueira
ameaçada em nosso País.

o SR. PAULO MACARINI (PMDB -SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, a heróica cidade
de Laguna, em Santa Catarina, alia, como
poucas, um passado rico em história a uma
beleza natural notável.

Captando com perspicácia essa realidade,
o repórter Carlos Stegemann elaborou uma
excelente reportagem no caderno "Viagem",
do Jornal do Brasil, edição de 18 de abril
próximo-passado, que merece transcrição,
sob o título "Laguna - A História do Brasil
Contada em Praias, Lagoa e Dunas":

"Incrustada entre o mar, lagoas e pe
quenos morros, Laguna tem uma das
mais belas geografias do litoral catari
nense. Mas completa seu acervo natural
com outras atrações exclusivas. É tom
bada pelo Patrimônio Histórico Nacio
nal; conta com mais de 600 casarões
construídos a partir do século 17 e tem
histórias e festas para todos os gostos.

A história em Laguna começa em 1494
- com a assinatura do Tratado de Tor
desilhas, cuja linha imaginária atravessa
a cidade - ou milhares de anos antes,
como testemunham os gigantescos sítios
arqueológicos das praias.

Passa pela República Juliana, no pe
ríodo imperial, com figuras como Anita
e Giusepse Garibaldi, até a Guerra do
Paraguai. O centro da cidade tem marcas
preservadas destas épocas.

Nas praias há surfe, dunas quilomé
tricas, peixes e siris em abundância, sí
tios arqueológicos, morros. Nas lagoas
do Imaruí e Santo Antônio, milhares de
pescadores, à noite, acendem suas lan
ternas para a pesca de camarão, deixan
do as duas lagoas semelhantes a cidades
com as luminárias de rua. O folclore des
ses simpáticos e conservadores nativos
é rico e tem seu ponto mais alto na pesca
com o boto - que leva o peixe até o
pescador.

Laguna parecia predestinada a entrar
para a história, mesmo antes de sua fun
dação. Em 1494, quando Portugal e Es
panha assinaram o acordo que resultou
no Tratado de Tordesilhas, a linha imagi
nária atravessou o local onde quase 200
anos depois surgiria Laguna. Conhecer
os casarios, praças, museus e monumen
tos de Laguna, é como voltar no tempo.
A maioria desses locais está em bom es
tado de conservação e a memória dos
antepassados é cultuada com afinco.

O Museu ànita Garibaldi é o ponto
de paltida, pois está no miolo da área
tombada pela SPHAN. Fica na Praça
República Juliana, onde há uma estátua
da lagunense mais famosa - a rebelde
republicana Anita Garibaldi. O museu,
erguido em 1747, foi a Câmara deVerea
dores da cidade, e o andar inferior, a

Cadeia Pública. Na sala do primeiro an
dar, a 27 de julho de 1839, foi procla
mada a República Catarinense, conhe
cida também como República Juliana,
pela data da proclamação. Na sala, há
lembranças da solenidade, além de m6
veis, utensílios e equipamentos da Lagu
na antiga.

A Casa de Anita, defronte à Igreja
Matriz, também resgata a memória da
revolucionária. Anita, na realidade,
nunca morou ali, apenas se vestiu de noi
va para seu primeiro casamento. A casa,
construída em 1711, foi restaurada e in
cluída no tombamento e transformada
em museu. Seu acervo é composto de
peças pertencentes a Anita, como mó
veis, retratos, medalhas e até o mastro
do navio Seival, que combateu sob o co
mando de seu segundo marido, Guisep
pe Garibaldi, na tomada de Laguna.

A Igreja Matriz de Laguna, construída
em 1685, tem estilo toscano e o interior
ricamente decorado. O altar-mor tem es
tilo barroco florentino, e o altar em hon
ra ao Santíssimo Sacramento, no lado
norte da Igreja, é de estilo barroco mi
neiro e inteiramente folheado a ouro.
Há uma tela original de Vitor MeirelIes,
executada no século passado em Roma
e doada à igreja, além de diversas ima
gens de madeira dos séculos 17, 18 e
19, folheadas a ouro.

Outro ponto histórico importante é.a
Casa Pinto D'Ulissea, uma réplica da,
Quinta de Portugal, construída em 1866.
Sua fachada é toda coberta por azulejos
importados de Portugal e, nos fundos,.
há um belíssimo jardim, com as caracte
rísticas originais, que pode ser visitado,
pois após o tombamento, a Secretaria
de Turismo passou a utilizá-los.

Do surfe à pesca, do arremesso aos
esportes náuticos, Laguna preenche to
dos o~ gostos, com suas 12 praias. Há
praias urbanizadas e agitadas, como Mar
Grosso e Gi, próximas ao centro; selva
gens e de difícil acesso, como a Teresa,
Gravatá e Galheta; ou de uma beleza
agressiva, como a Prainha, no Farol de
Santa Marta. Aos praticantes de vela,
a .Lagoa de Santo Antônio é perfeita,
com vento constante e grande extensão.

A três quilômetros do centro, a Praia
do Mar Grosso é a mais freqüentada de
Laguna, com dezenas de bares e quios
ques, na Avenida Beira-Mar, vôlei de
praia e outras práticas esportiv:ts. Nas
proximidades dos molhes, que margeiam
o Canal da Lagoa de Santo Antônio, há
boa formação de ondas e muitos surfistas
disputam as melhores.

Dividindo o Mar Grosso e Gi, há uma
pequena Iró, marcada por grandes pe
dras vermelhas, que entram no mar. De
freqüência sofisticada, a praia do Gi tem
quase seisquílômetros de extensão e o
único hotel cinco estrelas do sul catari
nense - Laguna Tourist -, fica no alto
de um morro. Na extremidade norte, e.s-
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tá a curiosa Pedra do Frade, monumento
megalítico de nove metf.OS de altura e
cinco de diâmetro, de origem enigmá
tica. O ponto mais agitado do Gi.fica
nas proximidades do hotel, e dali em
diante há pouco movimento, tornando
se o local perfeito para os pescadores
de arremesso.

Não se pode ir a Laguna e não conhe
cer o Farol de Santa Marta. O acesso
é precário, mas vale o esforço. É preciso
atravessar o Canal da Lagoa por uma
balsa e depois percorrer mais de 12 quilô
metros por uma precária estrada de terra
batida, atravessando grandes várzeas,
dunas e a lagoa, num belo visual. O farol
já aparece de longe, com a imponência
de quem é o segundo maior do mundo
em funcionamento, e o maior das Amé
ricas. A chegada impressiona quem visi
ta o local pela primeira vez. As dunas
são enormes, há dezenas de sambaquis,
pedras, grandes gramados naturais ou só
terra avermelhada, numa composição de
forte contraste com o mar.

Caminhadas pelas dunas ou um pas
seio 'até as praias do Cardoso ou da Tere
sa, nos lados sul e norte do farol, respec
tivamente, são bons programas, mas
sempre pela manhã, ou no final da tarde,
quando o vento não é muito forte. A
mais difícil caminhada é contornar o pro
montório onde fica o farol, com bonita
vista da região e muitas cavernas e pisci
nas naturais, ao lado do mar.

A pesca de tarrafa, com auxílio dos
botos, é um espetáculo à parte, em Lagu
na. Uma manifestação ecológica e cultu
ral, que vale tanto quanto conhece: as
praias ou o patrimônio histórico da CIda
de. Na Lagoa de Santo Antônio, milha
res de homens contam com o auxílio pre
cioso desse cetáceo, semelhante ao golfi
nho, que empurra o peixe na direção
dos pescadores.

Os pescadores ficam em diversos pon
tos da lagoa, em fila, com as tarrafas
na mão, observando os movimentos do
boto. Quando ele se aproxima, dando
pequenos saltos na água e colocando de
fora seu focinho e a barbatana dorsal,
todos jogam as tarrafas ao mesmo tem_O
po, voltando sempre com peixe no inte
rior. Quando o boto se distancia da fila
de pescadores, todos correm, em meio
a uma grande gritaria, atrás do cetáceo.

Há pelo menos 50 botos nesta lagoa,
que todos os dias entram e saem em dire
ção ao mar, e colocam tainhas, tainho
tas, robalos, linguados, corvinas e bagres
muito próximos das redes. Nos meses
de abril a junho, época da safra da tai
nha, os botos são mais comuns, procu
ram águas rasas, onde ficam encurrala
dos pelos pescadores, que chegam a tirar
até 80 tainhas num só lance de tarrafa. "

Rendo, dessa forma, minha homenagem
a essa 'cidade que, por sua história, bravura
e beleza, muito honra Santa Catarina.

Era o que tinha a dizer.

o SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, sabemos bem
a respeito do arbítrio da reforma adminis
trativa e das demissões do Presidente Collor.
Demissões arbitrárias, cortes lineares de cus
to, mostrando que não há reforma adminis
trativa alguma. Há um intuito demagógico
de mostrar à opinião pública que, aparente
mente, se está fazendo alguma coisa e o inte
resse claro e nítido de demonstrar o setor
público, atacando as estatais.

Os trabalhadores do Arquivo Nacional vie
ram ao Governo saber quais os critérios de
demissão no Ministério da Justiça e recebe
ram a garantia de que, sobretudo, nos órgãos
em liqüidação é que haveria demissões e que
basicamente, eles, não seriam tocados.

Ora, na primeira lista - sábado - foram
demitidos, no Arquivo Nacional, 22 traba
lhadores.

A direção do Arquivo Nacional fala em
demissão de mais de 15% do seu pessoal.
Tal medida viria sem nenhuma base técnica,
já que não há mão-de-obra em excesso no
Arquivo.

Pedimos ao Ministério da Justiça que ree
xamine o caso do Arquivo Nacional e cumpra
a promessa que fez aos trabalhadores de que,
basicamente, não seriam atingidos.

Não há o menor motivo, a menor justifi
cativa para cortar. Não há nada racional que
justifique isso, a não ser a sanha de um Go
verno que vê no trabalhador o seu principal
inimigo.

Estou encaminhando telex ao Ministro
Bernardo Cabral, tentando fazer com que o
Ministério volte atrás dessa decisão irracio
nal, e me solidarizando com os trabalhadores
do Arquivo Nacional e com sua associação
'de servidores.

Muito obrigado.

o SR. NILSO SGUAREZI (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente Sr" e Srs. Deputados, venho à tribuna
trans~itir meu. voto de pesar, que solicito
seja inserido em Ata, pelo falecimento do
Sr. João Laurindo, ocorrido em Três Barras
do Paraná, e que da decisão se dê ciência
à família do extinto, na pessoa de seu filho,
Élio Laurindo, no seguinte endereço: Três
Barras do Paraná - CEP: 85.485.

João Laurindo foi um dos pioneiros desbra
vadores do sudoeste paranaense, onde fixou
residência e ajudou a criar o Município de
Três Barras do Paraná, a caRítal do feijão,
administrado por seu filho Élio Laurindo,
que o colocou em destaque no cenário para
naense.

Chefe de família exemplar, comerciante de
larga visão e empreendedor, foi sem dúvida
alguma um homem que honrou seu nome
e deixou exemplos de cidadania.

Em Três Barras do Paraná, João Laurindo
jamais será esqUecido. É justo, pois, que se
registre aqui, a vida deste grande brasileiro.

O SR. FELIPE MENDES (PDS - FI. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presid~n-

te, Sr" e Srs. Deputados, retorno de mais
uma viagem ao interior do meu Estado, e
por onde andei, vi e senti o drama dos agricul
tores diante de mais uma safra perdida. Os
técnicos da Secretaria de Agricultura avaliam
as perdas em 80% da produção esperada.

Para nós, chega a ser enfadonho ter de
reclamar, repetidas vezes, ano após ano, que
a ação do Governo em relação ao Nordeste
tem que mudar. A seca é um desígnio da
natureza, mas seus efeitos são um atestado
eloqüente de que a ação governamental ~em
sido insuficiente, intermitente e pouco eficaz
para solucionar este que é o mais antigo e
o menos tratado dos problemas nordestinos,

O Governo federal cria programas espe
ciais de investimento para o meio rural, inicia
as aplicações, mas logo acaba o interesse.
Não há continuidade e, portanto, os resulta
dos não aparecem. Perde-se, mais que as sa
fras e os recursos aplicados, a confiança na
ação conseqüente. consistente e orientada do
Governo.

Os Governos estaduais, muitas vezes, es
peram que o Governo federal tome a inicia
tiva. em vez de assumirem suas responsabi
lidades. As equipes técnicas e. sobretudo, as
comunidades não conseguem manter-se em
penhadas em torno da causa comum, que-é
formar uma estrutura econômica forte e mo
derna no interior do Nordeste.

Há muitas experiências bem sucedidas em
projetos de irrigação, mas o Governo não
demonstra interesse em ampliá-Ias. O Centro
Nacional de Pesquisas de Agricultura Irriga
da (CNPAI), da Embrapa. localizado em
Parnalba, está com suas obras paralisadas,
da mesma forma que estão retidos os recursos
para investimento nos projetos de irrigação.

Agora mesmo estou recebendo informação
do Diretor-Geral do DNOCS, Dr. Luís Mar
ques, de que vários projetos de irrigação, em
vias de contratação com o Banco Mundial,
reunidos sob o título "Projetos de Irrigação
do Nordeste In, estão dependendo de parecer
técnico da Comissão de Financiamentos Ex
ternos - Cofiex, para formalização dos ter
mos do contrato de empréstimo.

São 51 mil hectares a serem irrigados no
Ceará e no Piauí. O DNOCS já adquiriu 60%
das terras. Não podemos ficar à espera de
pareceres técnicos a projetos que o próprio
Banco Mundial já declarou viáveis.

Esses entraves da burocracia são injustifi·
cáveis. O País tem compromissos com o Ban
co Mundial, que se interessa em financiar
Projetos do mais elevado significado econô'
mico e social para o Nordeste. Acho, entre·
tanto, que acima de tudo. o Governo tem
compromisso com o povo nordestino. Daí o
meu apelo para que sejam superadas as difi
culdades burocráticas, e os financiamentos,
tão escassos, sejam logo concretizados.

Espero que as autoridades federais deci
dam sem demora a viabilização dos projetos
a câ:rgo do DNOCS, e que beneficiam o Esta
do do Piauí, até porque meu Estado tem sido
pouco aquinhoado na distribuição dos recur
sos para irrigação do Nordeste.
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Além desses projetos, quero ainda mencio
nar que aprovei a inclusão no Orçamento da
União para 1990 de três outros importantes
projetos de irrigação, em convênio com o
Governo estadual. O primeiro deles, em Pira
curuca, deve ser iniciado brevemente, en
quanto os dois outros terão início em 1991,
totalizando 9.000 hectares irrigados e investi
mentos da ordem de US$ 60 milhões, benefi
ciando 3.000 famílias de pequenos produtores
rurais.

O povo nordestino cansou dos discursos.
O Governo precisa agir.

Era o que tinha a dizer.

o SR. BOCAYUVA CUNHA (PDT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr' e Srs. Deputados, na fúria com

"que fala do enxug~mento da máquina admi
nistrativa, como se os servidores fossem cul
pados ç1iretos pelos problemas econômicos
e sociais que o País enfrenta, o Governo fede
ral quer porque quer que até segunda-feira
estejam demitidos 360 mil funcionários, co
mo solenemente prometeu na posse, e parece
ter arranjado mais alguns milhares de cartu
chos para atirar em chefes de família, cujo
único pecado é a dedicação ao trabalho.

Extinta aPortobrás, dentro desse conceito
confuso de enxugamento da máquina admi
nistrativa,' através dela há a grande ameaça

.de o Instituto de Pesquisas Hidroviárias ser
completamente desestruturado, com a distri
buição de equipamentos e pessoal por outras
áreas do serviço público. Acontece que o
INPH é a única instituição·nacional voltada

'para o setor específico de que cuida, sendo
sua desarticulação um grande desserviço ao
País. Por que, então, não a preservar?

O Clube de Engenharia e a Escola de Enge
nharia da UFRJ tem proposta alternativa:
bastaria a tran.&ferência do INPHpara a
UFRJ, consolidando-a como centro de. estu
dos marinhos, capacitando-a a oferecer está
gios supervisionados e a aproveitar engenhei
ros e outros profissionais em trabalho junto
à comunidade, aumentando o potencial de
gerar trabalhos de pesquisa acadêmica e
abrindo caminho para a possível auto-susten
tação do laboratório, com os recursos finan
ceiros a serem gerados pela prestação de ser
viços.

Outro sério prejuízo que paira sobre o Bra
sil é o a da transferência do Instituto de Pes
quisas Rodoviárias, vinculado ao CNPq, para
Brasília. Afinal de contas, ele já tem tradição
no Rio de Janeiro e além disso como trans
ferir, por exemplo, a pista experimental cir
cular com que conta? Do ponto de vista eco
nômico, tampouco há qualquer vantagem na
mudança de seus laboratórios. Pelo contrário
deveria não só permanecer lá como também
ser convertido em um dos grandes centros
de excelência da América do Sul.

É semelhante à situação do DNER, cuja
comissão de empregos, democraticamente
eleita, pondera sobre a necessidade de manu
tenção de um Centro'"Tecnológico e Opera
cional no Rio, constituído dos núcleos de en
genharia, de pesquisas e de operações, mu-

dando-se para Brasília o comando do DNER.
Com isso, manter-se-ia a proximidade com
importantes centros de pesquisas e desenvol
vimento do País (pois é ali que estão 60%
da frota nacional do País e a maior malha
rodoviária regional, representada pelas Re
giões Sul e Sudoeste), e o setor estratégico
ficaria na Capital Federal, conforme quer o
Governo.

Basta apenas que o Presidente da Repú
blica atente para esses fundamentais detalhes
levantados pelos próprios servidores, pelo
Clube de Engenharia e pela UFRJ, para que
possa, executando a reforma administrativa
de que tanto fala, não prejudicar o País. Soli
dário com aqueles três segmentos que tanto
defendem os interesses nacionais, aqui na Câ
mara Federal, não descansarei enquanto não
for possível barrar iniciativas que tanto amea
çam prejudicar o Brasil.

Minai, obtive a designação para presidiar
a Comissão Mista de Deputados e Senadores
que investiga a crise da Petrobrás, qu~ estava
parada desde 25-05. Solicitei a convocação
do Presidente Motta Veiga, que já acertou
comigo o seu comparecimento no próximo
dia 27, às lOh, em Brasília, para prestar os
seus esclarecimentos sobre as demissões.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, é grave, muito gra
ve, mesmo, a situação do semi-árido piauien
se. A seca que assola a região tem provocado,
como sempre ocorre nesses momentos, mi
grações continuadas para os Estados ricos do
sul do País. São mais nordestinos que vão
engrossar as filas dos desempregados, que
vão continuar passando fome e provocar difi
culdades naquelas regiões, também com pro
blemas a enfrentar.

A água já começa a faltar até mesmo para
o consumo humano. E os parcos recursos mu
nicipais já não são suficientes para alimentar
o número sempre crescente de flagelados,
que acorrem diretamente aos Prefeitos para
minorar seu sofrimento.

Apelamos, assim, para o Governo federal,
medidas emergenciais que possam manter os
nordestinos em sua região, evitando assim
que o problema se agrave ainda mais.

Apelamos especialmente para o Secretário
do Desenvolvimento Regional, Sr. Egberto
Baptista, esperando que libere imediatamen
te os recursos necessários para que as frentes
de serviço possam ser ativadas, dando empre
go aos necessitados.

Apelamos igualmente para o Superinten
dente da Sudene, Coronel Adaudo Bezerra,
nordestino profundamente identificado com
sua gente, acostumado a conviver com o pro
blema, Governador que foi do Ceará, Estado
que sempre sofre as conseqüências da seca.
Esperamos que S. Ex' dispense atenção espe
cial aos Municípios de Conceição do Canin
dé, Padre Marcos e São Raimundo Nonato,
onde a situação é de calamidade pública e
há necessidade imperiosa de providências ur
gentíssimas, inclusive imediata contratação

de caminhões-pipa para o abastecimento das
populações, já consumindo hoje água de bar
rei~os e apanhada a longa distância.

E o apelo, Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, que desejamos deixar registradado.

.\
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT -RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, quando se discu
te a proteção ao meio ambiente, como acon
teceu no Dia Mundial do Meio Ambiente,
ocorrido dia 5 de junho último, as atenções
se voltam para os temas mais gerais, como
a devastação de florestas, o buraco na camada
de ozônio ou o efeito estufa.

Entretanto, gostaria de lembrar aqui uma
forma particular e importantíssima de preo
cupação com a preservação ambiental: a rela
ção entre a criança e o meio ambiente.

Esta temática, aliás, tem sido objeto de
atenção por parte do Programa das Nações
Unidas para a Infância - Unicef, que espe
cialmente hoje tem alertado para a morte
'de milhões de crianças em todo o mundo,
vitimadas pela degradação ambiental.

Conforme relatório divulgado recentemen
te pela ONU, através da Unicef e do Progra
ma das Nações Unidas para o Meio Ambiente
- Pnuma, intitulado "O Estado do Meio
Ambiente - 1990", enfatizando a relação
entre a criança e o meio ambiente, 14 milhões
de crianças, com menos de cinco anos de ida
de, morrem a cada ano nos países pobres
ou em desenvolvimento em conseqüência de
doenças infecciosas e desnutrição, e cerca de
três milhões ficam seriamente incapacitadas
como resultado de problemas ambientais.
Existem hoje aproximadamente 200 milhões
de crianças vivendo na mais absoluta pobreza
nesses países. Prevê-se que ao menos 10 mio'
Ihões dessas mortes poderiam ser evitadas
com um melhor tratamento dado ao meio
ambiente.

Mas se nos países pobres ou em desenvol
vimento o consumo de água contaminada
provoca mortes infantis por diarréia e desnu
trição, nas.nações desenvolvidas essas mortes
são causadas pela radiação e pela contami
nação do ar e da água por substâncias quími
cas perigosas. O relatório da ONU assinala
que a redução da camada de ozônio que pro
tege nossa atmosfera, a chuva ácida, os fre
qüente~ desmatamentos e a desertificação são
problemas que não serão solucionados por
uma única geração. Mas, no entanto, existe
a possibilidade de melhorar a saúde e a sobre
vivência infantil através da conservação do
meio ambiente e da adoção de medidas sani
tárias específicas. O estudo salienta que o.
problema da desertificação provoca uma re
dução na produção de alimentos em todo
mundo, o que aumenta, conseqüentemente,
a desnutrição infantil. Além disso, as mudan
ças climáticas e o buraco na camada de ozônio
afetam principalmente as crianças, porque
são especialmente vulneráveis à degradação
ambiental.

SI. Presidente, para evitar e,sse verdadeiro
massacre de nossa infância; provocado pelo
uso indevido do meio ambiente, é necessária
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uma· mudança de atitude e de mentalidade,
que possibilite às novas gerações o direito
de habitar um planeta onde se possa viver
com tranqüilidade, acreditando no futuro. É
preciso, então, "salvarmos a terra para as
futuras gerações", no dizer do Secretário-Ge
ral da ONU. O desperdício de nossas riquezas
naturais e a degradação do meio ambiente
contribui para diminuir as chances que têm
as füturas gerações - nossas crianças, seg
mento mais frágil da humanidade - de viver
um mundo melhor.

É por isso, Sr. Presidente, que não pode
mos transformar um dia especial, corno foi
o Dia Mundial do Meio Ambiente, num sim
ples instrumento de autopromoção governa
mental, mais uma jogada publicitária de pro
moção pessoal. Corno podemos ver, a ques
tão ambiental vai mais além do que propõem
certas atitudes oportunistas de nossos gover
nantes, pois coloca em jogo milhões de vidas
humanas que dependem da adoção de pro
gramas sérios e concretos para a recuperação
de nosso meio ambiente e a preservação da
própria vida.

Era o que tinha a dizer.

o SR. DORETO CAMPANARI (PMDB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, enquanto
nosso País se encontra mergulhado em situa
ção desesperadora, enquanto o Presidente fa
Ia sobre ecologia em seu discurso de posse,
o Governo se dispõe a pagar, com o dinheiro
do contribuinte, através da SEED, órgão do
Ministério da Educação, a viagem de mem
bros da "Gloriosa Equipe Nacional" de tiro
ao pombo! São onze, nem todos brasileiros,
mas com verbas públicas foram ao Egitcr ma
tar pombos, com autorização do Conselho
Nacional de Desportos, conforme Ofício
MECICND/CAT n·13519O, de 7 de fevereiro
de 1990.

A Assembléia Legislativa de São Paulo já
proibiu a caça naquele Estado, através da
Emenda Constitucional n. 360. Por que o tiro
ao pombo pode continuar? E o item VII,
inciso i do art. 225 da Constituição, por que
não é respeitado por esses senhores da mor
te? Por que não se faz no Brasil o que se
fez no Paraná, onde o tiro ao pombo, eufe
misticamente chamado "tiro ao vôo", foi su
mariamente proibido? Será que o lobby des
ses "esportistas" é assim tão forte?

Não nos consta que participem mais de 50
"atletás" em cada "competição", mas levam
seus filhos a assistirem estes espetáculos cujo
êxtase é trazido pela morte de animais indefe
sos. Como isso participará na formação des
sas crianças?

Sr. Secretário Especial de Esportes, por
que manter verbas públicas à disposição des
ses senhores?

Por que o Projeto de Lei n? 650, de 1988,
apresentado pelo nobre colega Geraldo Alc
kimin, proibindo sumariamente estes espetá
culos de horror patrocinado por verbas públi
cas, ainda não foi levado a plenário?

Talvez o nobre colega Jovanni Masini, rela
tor da Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação, com o projeto de lei em seu
poder desde 4 de agosto de 1989, pudesse
nos esclarecer! Ora, sabe-se que o nobre De
putado não é apenas simpatizante, mas fre
qüentador de Sociedades de Tiro ao Pombo.

Nobre Deputado Jovanni Masini, será que
realmente a maioria daqueles que o sufraga
ram, delegando a V. Ex' o sagrado poder
de legislar, concordam com estes espetáculos
de horror? Se de fato acredita, então relate,
apresente e permita que esta Casa aja confor
me determinam a consciência, os bons costu
mes e a razão, como tem sido feito.

Lembre-se, nobre Deputado Jovanni Masi
ni, neste ano nosso trabalho será avaliado
pelo povo em geral, aquele com cuja partici
pação nos foi delegado o mister de defender
seus interesses, entre os quais está a fiscali
zação da aplicação das verbas públicas no
sentido do interesse social.

O Ministério da Educação já liberou o que
chama "Calendário Desportivo Nacional 
90", onde se pode encontrar, sob o pomposo
título de "Confederação Brasileira de Caça
e Tiro", as datas e locais onde o Governo
Federal patrocinará a matança de animais in
defesos, conforme muito bem apresentado
na justificativa do Projeto de Lei n. 650/88,
simplesmente para satisfazer os instintos pre
dadores de meia dúzia de abastados, que,
alheios à realidade, se deliciam com este "no
bre esporte", construindo suntuosos clubes
para satisfação de seus prazeres e realização
de suas orgias de barbarismo, como pode ser
visto a qualquer final de semana.

Calendário da Matança: 1. Etapa da Copa
Brasil - dias 17/18 de março de 1990, Clube
de Caça e Tiro José Seibert, Bairro São Mar
tinho - Caixa Postal 455 - fone (0486)
22-21-07 - 88700 Tubarão-SC; Taça CBTC
- 21 de abril de 1990, Clube Erechim de
Caça e Pesca, Bairro Boa Esperança - Fone
(054) 321-2855 - 99700 - Erechim-RS; 2'
Etapa da Copa Brasil - dias 27-28-29 de
abril de 1990, Clube de Caça e Tiro São Pau
lo, Estrada da Capela Velha, 12.000, acesso
pelo km-42,5 da Rod. Castelo Branco, San
tana do Parnaíba - SP. fone (011) 424-1846;
3' Etapa da Copa Brasil - dias 25-26-27 de
maio de 1990, Clube de Caça, Tiro e Pesca
Major Tomaz Vieira, Rodovia Canoinhasl
Três Barras, km-6 - fone (0476) 22-0571 
89490 - Três Barras - SC. (Canoinhas-SC);
4' Etapa da Copa Brasil - dias 15-16-17 de
junho de 1990, Clube Mineiro de Caçadores
- Fone(031) 641-.1995 - Rua Gama Neto,
1120 - Santa Luzia - MG; 5' Etapa da Copa
Brasil- dias 20-21-22 de julho de 1990, Clu
be Campestre de Varginha (Ilha Grande)
Fone (035) 221-1121 - 37100 - Varginha
- MG; Confederação Brasileira de Caça e
Tiro - Rua Dr. Bacelar, 937 - Vila CIemen
tino, 04026 - São Paulo - SP - Fon~ (011)
-579.8849. Presidente: Dr' Ilza Maria Wer
ber AltobelIo. Diretor Técnico: Andréa AI
tobeIlo. Federação Paulista de Caça e Tiro,
Rua Germaine Burchard, 451 - 6. Andar
- Água Branca - 05002 - São Paulo 
SP. Fone (011) 262-.1322. Presidente: Duilio
Malfatti. Diretor Técnico: Andrea AltobelIo.

Sr. Ministro da Educação, Sr. Secretário
de Esportes, estes são os fatos. Os brasileiros
aguardam as respostas.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PDT -CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr"' e Srs. Deputados, no bojo da pro
palada "Reforma Administrativa" o Gover
no está ameaçando perpetrar um verdadeiro
crime contra o Nordeste, atráves da brutal
redução das instalações de desenvolvimento
regional, entre as quais a Sudene, o Dnocs
e o BNB.

Essa intenção contraria todos os avanços
até agora obtidos na administração da ques
tão regional, os quais decorreram de muito
esforço de toda a sociedade, não se tratando,
portanto, de favores do Governo.

Pretende-se, por exemplo, o fechamento
das agências deficitárias do BNB, por esta
rem localizadas em Municípios do Nordeste
de baixa atividade econômica, e que portanto
não são capazes de dar lucros à instituição.

Ora, deve-se argumentar que a presença
do BNB nessas praças decorre, exatamente,
de uma ação governamental de apoio às co
munidades que mais necessitam de ajuda.

É evidente que, se todos os Municípios
do Nordeste fossem suficientemente ricos pa
ra gerar lucros para BNB, a presença desse
banco seria plenamente dispensável, por
quanto os produtores e empresas não necessi
tariam de qualquer tratamento diferenciado.

A Constituição brasileira deu ao BNB
recursos estáveis e apropriados para o finan
ciamento de pequenos e médios produtores,
em condições especiais de encargos financei
ros, objetivando exatamente atingir a grande
massa de agricultores e pequenos industriais
até agora totalmente à margem do mercado
de crédito.

Essa assistência financeira deve ser pres
tada especialmente nas pequenas localidades,
onde devem estar as agências do BNB, com
a missão de ajudar essas comunidades a supe
rar o círculo vicioso do atraso e da pobreza.

É assim totalmente injustificado o fecha
mento de agências do BNB, pelo critério pu
ramente privado de rentabilidade, do mesmo
modo que não se justificaria o fechamento
daquelas que fossem lucrativas.

A questão se toma ainda mais grave em
função da ameaça de demissão de funcioná
rios do BNB, que ficariam sobrando em de
corrência do fechamento dessas agências.

Não encontrando no BNB funcionários
ociosos, tenta o Governo criar uma ociosi
dade forçada, de modo a poder dispensar cen
tenas de servidores concursados e treinados,
numa clara dilapidação do grande patrimônio
que constituem os recursos humanos dessa
grande instituição que é o Banco do Nor
deste.

Entendemos que a demissão de funcioná
rios não pode ser um fim em si mesmo. No
máximo. poderia ser um meio para se obter
a racionalidade administrativa, quando se ve
rificasse, em um diagnóstico apropriado, a
inadequação, excesso ou baixa produtividade
do pessoal.
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Não é esse, seguramente, o caso do Ban
co do Nordeste, que sempre primou pelo ex
cessivo rigor de seus concursos públicos, pela
rígida administração do seu contingente de
pessoal e pela austeridade de gastos. Apenas
como exemplo, pode-se citar que o quadro
de funcionários do banco decresceu 3,8% nos

. últimos quatro anos, a despeito de substan
tiva ampliação de sua rede de agências.

É nosso dever, pois, alertar a' sociedade
nordestina para a impropriedade das medidas
governamentais em relação ao BNB, as
quais, ao invés de se voltarem para o fortale
cimento e revitalização do banco de desenvol
vimento regional, perseguem, pelo contrário,
o encolhimento e diminuição do seu raio de
ação.

Ainda é tempo, contudo, de o Governo
rever a sua posição e cumprir os compro
missos (me assumiu com o Nordeste, rever
tendo as ordens esdrúxulas de fechamento
de agências e demissão de funcionários e per
mitindo, pelo contrário, a ~xpansão do BNB.

o SR. SANTINHO FURTADO(PMDB
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a nova
Constituição Federal estabeleceu o compro
misso de melhorar as condições dos aposen
tados do País. Por outro lado, a realidade
continua contrariando as expectativas criadas
e submetendo milhões de aposentados e
enormes dificuldades.

Chamo a atenção deste Plenário para o
fato de que a demora na apreciação dos proje
tos para regulamentação dos artigos relativos
à aposentadoria do trabalhador brasileiro se
deve, em grande parte, à presença de exces
sivos obstáculos gerados pela polemização
das matérias durante a fase de tramitação
pelas comissões.

Já são transcorridos mais de dezoito meses
da promulgação do texto constitucional.
Equivale .dizer que o prazo previsto para a
devida regulamentação dos dispositivos da
Carta se expirou há bastante tempo, sendo
que os aposentados ainda permanecem
aguardando o efetivo cumprimento das pro
messas contidas na Constituição.

Apesar do impasse decorrente do confron
to de idéias e opiniões divergentes, urge que
se providencie a referida regulamentação, de
modo a possibilitar a desejada estruturação
da seguridade social, a qual compreende as
áreas de saúde, assistência e previdência so
cial.

. Solicito que os dispositivos constitucionais
sejam regulados conforme qualquer das alter
nativas em estudo; que o Congresso Nacional
evite procrastinar ainda mais o exame e a
decisão sobre as matérias que, direta e ime
diatamente, interessam aos aposentados.

A propósito, vale lembrar que o próprio
Regimento Interno propicia maior agilidade
ao trabalho das comissões, não se justificando
o emperramento atual.

Contudo, a necessidade de urgência na re
gulamentação do texto constitucional não
afasta a obrigação de se agir com cautela e
precisão. Tornar prática e efetiva a aplicação

da Lei Fundamental constitui, por ora, a tare
fa primordial do Congresso, que deverá se
empenhar, com habilidade, para a imediata
votação de dezenas de projetos, desdobrados
em inúmeros artigos, parágrafos, incisos e
letras, relativos a direitos de aposentados.

Ressalte-se a inconveniência da delonga
exagerada e do embaraço que retarda a con
clusão desses trabalhos, sobretudo em consi
deração às condições prementes dos aposen
tados, os quais esperam, com ansiedade, os
resultados daquilo que foi aprovado na Cons
tituinte. Observem ainda, por favor, que o
Brasil já conta, hoje, em sua população, com
mais de quinze milhões de beneficiários da
Previdência, vivendo uma situação bastante
crítica, repleta de incertezas e privações, a
merecer especial atenção por parte do Legis
lativo.

Pior do que os trabalhadores em atividade,
os aposentados e pensionistas sofrem mais
duramente as conseqüências deste momento
difícil que o País atravessa, faltando-lhes in
clusive instrumentos eficazes de reivindica
ção coletiva.

Ao concluir esta breve exortação, cumpre
me, pois, reiterar minha solidariedade às jus
tas expectativas dos aposentados em torno
da regulamentação urgente do disposto na
Constituição, certo de que se deve a eles me
lhor tratamento em função não só dos longos
anos de esforço e dedicação empregados no
trabalho ativo, mas ainda como amparo míni
mo contra as vicissitudes e constantes alter
nãncias conjunturais que os obrigam a prosse
guir numa árdua luta pela sobrevivência.

A SRA. MÁRCIA KUBITSCHEK (PRN
- DF. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, St" e Srs. Deputados, ao ocu
par rapidamente esta tribuna, quero fazer
uma pelo ao Governador Vanderley Vallim,
para que S. Ex' determine ao Secretário de
Finanças do Distrito Federal, na próxima reu
nião do Conselho Fazendário - CONFAZ,
votar a favor da isenção do rCM para os mo
toristas de táxi do Distrito Federal.

Sabem V. Ex'S que, de todas as capitais
brasileiras, Brasília ..~que tem a melhor frota
de táxis, todos novos, bem cuidados, consti
tuindo, por isso mesmo, um verdadeiro car
tão de visitas desta Capital.

Portanto, nada mais justo - e tenho a cer
teza de que o Governador Vanderley Vallim
também pensa assim - do que atender aos
legítimos interesses dessa laboriosa classe de
profissionais, que tão bem servem aos brasi
leiros.

Deixo meu apelo ao Governador Vallim
em favor da liberação do rCM para os taxistas
do Distrito Federal.

O SR. FLORICENO PAIXÃO (PDT
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ocupo a
tribuna para formular apelos ao Senado Fe
deral no sentido de que dê tramitação, em
regime de urgência, aos projetos que dispõem
sobre o Plano de Benefícios e de Custeio da
Previdência Social, já aprovado na Câmara
dos Deputados.

Sr. Presidente, são milhões de segurados
ativos e inativos que aguardam a regulamen
tação das medidas aprovadas na Constituinte
no que diz respeito à seguridade social. São
os trabalhadores rurais e os trabalhadores ur
banos que já possuem condições de requerer
sua aposentadoria, não o fazendo porque
aguardam a aprovação desse projeto.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ROSÁRIO CONGRO NETO
(PSDB- MS. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o Programa Nacional do Leite, que visa a
atender crianças de zero a sete anos, repre
senta um dos pontos altos do Governo passa
do, que, desejando combater a desnutrição,
re::ebeu o reconhecimento da Nação e de or
ganismos internacionais por seu relevante va
lor social.

O atual Governo no início, desejou extin
gui-lo. Entretanto, o bom-senso recomendou
às autoridades responsáveis que recuassem
desse objetivo, pois a extinção do programa
seria extremamente prejudicial à camada
mais húmilde e carente da população que ne
cessita receber esse benefício do Governo Fe
deral.

As mulheres brasileiras reconhecem a im
portância do programa, que não pode parar
e ter diminuída a faixa de atendimento por
idade. Por essa razão, a Confederação das
Mulheres do Brasil está mobilizada, visando
ao reconhecimento da sua ação para garantir
a eficiência do programa.

Sr. Presidente, SI" e Srs. Deputados, creio
que a distribuição do leite natural encontrará
mais facilidades do que a do leite em pó.
Entretanto, tomo a liberdade de sugerir que
o programa crie facilidade para a produção
e distribuição do leite de soja, que, pelo seu
baixo custo e elevado valor protéico, em mui
to poderá acrescer ao êxito do Programa Na
cional do Leite.

Portanto, só não dá importância a esse pro
grama quem não conhece a crealidade brasi
leira. Infelizmente, o quadro de dificuldades
aumenta no seio do povo brasileiro. Deseja
mos que o País saia dessa situação, mas, en
quanto dias melhores não vêm, a manutenção
do programa de distribuição do leite é impor
tante.

A Nação irá conhecer a grandeza e a impor
tância que lhe estão destinadas no mundo.
É importante que tenhamos a consciência de
que, investindo na criança, estaremos assegu
rando o seu desenvolvimento sob todos os
aspectos, para que ela, num futuro breve ocu
pe a destinação que lhe está reservada na
construção do País.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PDC - TO. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, o
Presidente Fernando Collor e o Ministrb da
Infra-Estrutura deverão assinar, ainda neste
mês, o primeiro edital de licitação para as
ob~as de recuperação de rodovias federais.

E o início do Programa SOS Rodovias, que
visa à restauração de parte da malha rodo-
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viária nacional, hoje em pésssimo estado de
conservação.

Ao saudar a iniciativa do Governo da
União, gostaria de registrar, contudo, minha
surpresa em não encontrar na relação das
estradas a serem beneficiadas, nesta primeira
fase do Programa, a Rodovia BR-153, parti
cularmente o trecho que liga Gurupi, em To
cantins, a Porangatu, em Goiás.

Em contatos que mantive com o Secretário
Nacional de Transportes, Dr. Marcelo Ribei
ro, e com o próprio Presidente da República,
recebi a informação de que a BR-153 recebe
ria tratamento prioritário do Governo, dada
a importância da referida rodovia para a Re
gião Centro-Norte e seu lamentável estado
atual de conservação.

Portanto, Sr. Presidente, na condição de
representante do Estado do Tocantins, trago
a público minha preocupação e minha surpre
sa pela não-inclusão ,da BR-153 no rol de
prioridade do Programa SOS Rodovias.

Espero que as razões que me levam a regis
trar este protesto não se confirmem. Espero
que as notícias da exclusão. da BR-153 sejam
infundadas, pois temos, eu e o povo do To
cantins, o compromisso do Governo Federal
em entregar, o mais rapidamente possível,
aos Estados do Pará, Tocantins e Goiás, a
BR-153 recuperada e pronta, em benefício
de toda a nossa região.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem rev.i
são do orador.) - Sr. Presidente, sabe V.
Ex' que a Constituição tentou corrigir o sério
problema da distribuição de recursos da
União para Estados e Municípios. Os índices
de distribuição' dos fundos de participação
foram acrescidos, e respirava-se um clima de
melhoria, pelo menos parcial, na situação da
Federação, no funcionamento dos municí
pios, cujos titulares têm o encargo de cuidar
de determinados problemas e estão em conta
to direto com o povo.

Notícias que nos vêm de todas as partes
dão conta de que houve uma queda dos fun
dos de participação. Essa queda, em aguns

, casos, está chegando a 80% dos recursos des
tinados aos municípios, e nenhum prefeito
conhece a causa dessa redução. O problema
é extremamente sério.

O apelo que faço ao Governo, Sr. Presi
dente, é no sentido de que haja algum esclare
cimento sobre a causa dessa violenta queda
dos recursos do Fundo de Participação dos
Municípios. E faço um apelo veemente 
e veemente porque é um caso de emergência
- para que o Governo Federal tente regula
rizar a distribuição do Fundo de Participação
dos Municípios, pelos menos para o Nordes
te, pois sabe V. Ex" que grassa ali uma seca
violenta, milhares e milhares de retirantes
estão passando fome e buscam alimentação.
As prefeituras não têm recursos para atender
às solicitações desse povo.

De modo que o apelo que faço ao Governo
é no sentido de que é ao menos para a região
do semi-árido do Nordeste os recursos do
Fundo de Participação sejam imediatamente

liberados para os municípios. a fim de que
possam arcar com a responsabilidade imensa
de pelo menos alimentar e manter vivos os
t1a~e1ados que chegam às cidades.

E o meu apelo.

ASRA. MOEMA SÃO THIAGO - (PSDB
- CE. PromIllcia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente. Sr'" e Srs. Deputados, a forma
pela qual a reforma da máquina administra
tiva vem sendo conduzida contradiz os seus
objetivos. O que deveria ser um debate em
torno da construção de uma nova concepção
de Estado transformou-se em um Show de
pirotecnia, com jogadas de bravatas e efeitos
de marketing.

Muito embora o perfil geral do programa
seja acertado. sua forma de execução mos
tra-se excessivamente autoritária e incompe
tente. No limite, trata-se do mesmo autorita
rismo e incompetência que, juntos, promo
veram o descrédito do setor público brasileiro
submeteram o Estado a um acelerado pro
cesso de declínio e o empurraram para sua
atual situação de insolvência, incompetência
e corrupção.

Apoiado em um discurso que aponta no
sentido da modernização administrativa do
Estado, o governo está, na verdade, execu
tando uma reforma inteiramente descompro
missada com os critérios de produtividade,
que devem reger a Administração do Estado
moderno. Tende a manter a ineficiência rei
nante, uma vez que a reforma se reduz à
execução de medidas mal feitas de higieni
zação.

A reforma administrativa, que d,everia pre
parar o Estado para o parlamentarismo, cor
responde, na verdade, a um processo de hi
gienização que não leva em conta nem os
critérios de produtividade, nem as profundas
diferenças das funções de cada órgão dentro
do aparelho do Estado. O que estamos assis
tindo, senhoras e senhores, é uma caça às
bruxas que está produzindo inúmeras injus
tiças e que aposta na instabilidade social.

A confusão entre reforma administrativa
e processo de higienização não é novidade.
Esse erro já foi cometido em países na Euro
pa há 60 anos e resultou em imensos prejuízos
sociais.

Sinceramente, não vejo coerência entre o
discurso que abraça essa reforma adminis
trativa e o que de fato está sendo produzido.

A transparência, a rigidez e a austeridade,
que deveriam sustentar os critérios da refor
ma, sustentam, sim, o autoritarismo e o des
respeito dispensado ao Legislativo e à opinião
pública. Desrespeito flagrante na recusa su
cessiva do Exm" Sr. Secretário da Adminis
tração em comparecer a esta ,Casa para nos
apresentar os critérios que regem a definição
das porcentagens das demissões. Autorita
rismo inadmissível quando entende que o di
reito da opinião pública em ter acesso ao an
damento do processo significa "vazamento
de informações".

O Exm" Sr. Secretário da Administração,
arrogantemente, limita-se em afirmar que o
critério de 30% é negociável. Consegue redu-

zir uma questão social de tamanha magnitude
a um mero debate em torno de índices. De
onde saíram esses números, ninguém expli
cou. Os critérios que definem os cortes de
8% na Telebrás, 20% na Refesa, 19% na
Petrobrás. 26% na Siderbrás, 11 % nos Cor
reios, 5% no CVRD, e assim por diante, nin
guém sabe.

Nessa reforma, não se denota o menor cui
dado com as necessidades reais da educação,
da saúde e da cultura do País. Todos sabemos
que para retomar o seu desenvolvimento a
Nação necessita de produtividade que rege
então as demissões nos órgãos de pesquisa
nas Universidades, e na cultura? Ademais,
a Constituição já prescreve a obrigatoriedade
de funcionamento no período noturno, das
instituições federais de ensino. Através desse
mecanismo, podem aumentar a sua produti
vidade. melhorar a função social do ensino
e, através de convênios com os Estado, po
dem oferecer cursos de capacitação profis
sional a parcelas significativas do funciona
lismo público.

Senhoras e Senhores, uma verdadeira re
forma administrativa que seja parte de uma
reforma no aparelho de Estado de demissões
deve ser um dos resultados de um profundo
diagnóstico da máquina administrativa. onde
se definam os critérios transparentes de pro
dutividade e os cortes nas mordomias. Só a
partir daí podem ser definidas as demissões
e, concomitantemente. as aposentadorias, o
remanejamento de recursos humanos para os
órgãos deficientes, um programa de capaci
tação. de concursos internos etc.

A prematuridade dessa reforma e os seus
efeitos pirotécnicos em nada diferem dos an
tigos cortes arbitrários e ineficientes nos orça
mentos públicos. Em muitos aspectos. são
até piores, porque revelam a mais completa
falta de compromissos éticos.

A manutenção de cargos vazios denota o
jogo eleitoreiro que se funde nas indicações.
Nos acordos obscuros e fechados, as empre
sas e os órgãos são negociados com cláusula
de acordos eleitoreiros. As nomeações e de
missões no DNOCS e na Sudene, a definição
sobre o Estado sede da'Sudene e da Telene
são apenas exemplos.

Os resultados da auditoria técnica desig
naram o Estado do Ceará como detentor das
condições mais favoráveis, entre os Estados
do Nordeste. para sediar a Telene. Entre
tanto, mesmo ferindo os critérios de eficiên
cia, coube a ele sediar a Sudene. Por quê?
Porque o corte na Telene traria graves prejuí
zos aos interesses c1ientelistas locais do Cea
rá. Conclusão: nesse jogo de interesses, o
Ceará acabou sediando a Sudene, onde have
ria menos desgaste político eleitoral.

Esse é apenas um exemplo do critério de
higienização que cerca a reforma adminis
trativa (e que higienização!). Poderia citar
inúmeros outros, que se alastram pelo Nor
deste e por outras regiões do País. Basta,
este, no entanto, para ilustrar os critérios e
as arbitrariedades que estão vigorando nas
decisões.



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 21 7477

Senhoras e senhores, esta reforma adminis
trativa nas mãos dessa equipe de governo até
que possui certa competência, mas, inteira
mente desarticulada e omissa diante dos inte
resses e jogos particulares, só tem um desti
no: continuar tudo como está. Ou, como bem .
fotografou o nobre Líder de minha bancada:
lotar o banco de reservas da Administração
Pública com funcionários ganhando sem tra
balhar.

Após levar a sociedade à angústia e ao de
sespero, passados três meses de ameaças de
demissões em massa e sem critérios definidos,
chegamos à data fatídica, sendo demitidos
e colocados em disponibilidade funcionários
em em número bem inferior ao anunciado,
agravado com grande manipulação sobre os
cortes dos servidores.

Na verdade, o Governo começa a tropeçar
em seus próprios pés. Os shows pirotécnicos
já não mais impressionam, mas aumentam
o desencanto da sociedadc quanto ao nosso
futuro em momentos tão graves.

O Governo acumula derrotas e descréditos
em menos de 100 dias de gestão. Preocu
pa-nos o que nos restará nos próximos 4 anos
e meio em tal escalada.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JAYME PALIARIN (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, quero, ao ocupar a
tribuna desta Casa, congratular-me com o po
vo e as autoridades de Mirandópolis, em São
Paulo, pelo transcurso de mais um aniver
sário da cidade, no próximo dia 24 de junho.
Em 1934, Sr. Presidente, quando as pontas
dos trilhos da variante Araçatuba-Jupiá se
achavam em Valparaíso, Manoel Alves de
Ataíde, Raul da Cunha Bueno, João Domin
gues de Souza, Francisco Batista da Rocha,
Antônio Alves. Delfino da Silveira Pinto e
o Senador Rodolfo da Rocha Miranda levan
taram, a 32 quilômetros de Valparaíso e a
94 de Araçatuba, no espigão divisor Feio
Tietê, as primeiras casas, que deram origem
ao povoado São João da Saudade. Este po
voado, em razão do trabalho fecundo de sua
gente, passou por um desenvolvimento cons
tante, conseguindo um potencial econômico
e expressivo, sendo not,ivel o índice de pro
gresso.

O município recebeu a denominação de
Mirandópolis em homenagem ao Senador
Rodolfo Miranda, um dos que muito traba
lharam pelo progresso da região.

Pela Lei n" 2.922, de 20 de março de 1937,
foi elevado a distrito, ficando como parte in
tegrante do Município de Valparaíso. Final
mente o Decreto-Lei n" 14.334, de 30 de no
vembro de 1944, elevou o distrito à categoria
de município, com o nome de Mirandópolis.
sendo instalado em 1" de janeiro de 1945.

Mirandópolis, Sr. Presidente, é hoje um
município em franco desenvolvimento, con
tribuindo de forma substancial para o engran
decimento do Estado de São Paulo.

Ao encerrar este pronunciamento, quero
manifes~ar aqui a minha satisfação em, m(!.S,
mo dist<Jnte, participar da alegria de seu po-

vo, na oportunidade em que festeja mais um
aniversário de sua cidade.

Era o'\que tinha a dizer.

o SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr"' e Srs. Deputados, o Plano Brasil Novo
não consi.~te numa simples construção teórica
de economistas e administradores com os cur
sos de mestrado e PHd; é um experimento
de ordem prática, no intuito de evitar - e
até agora o conseguiu - a cronicidade do
processo inflacionário, conduzindo o Gover
no a limitar os seus gastos e a economia priva
da a movimentar a própria imaginação, cons
cientizando-se de que vivemos um tempo de
vacas magras.

O empresariado brasileiro estava, real
mente, viciado, a partir de 1950, com os in
centivos fiscais, as isenções, o protecionismo
alfandegário e uma exagerada fiscalização
das importações, que deviam ser substituídas,
mesmo que o produto nacional resultasse
mais caro.

O enriquecimento da classe empresarial
produziu fortunas que só encontram asseme
lhadas nos emirados árabes ou nos países
mais desenvolvidos.

Agora, chegou o momento de queimar um
pouco essas gorduras, de adotar a disciplina
nos gastos, de incrementar a produtividade.

Torna-se, portanto, imperativa a moder
nização dos vários setores - agriçultu'fa, in
dústria, serviços e, principalmente, transpor
tes - pois não há organismo que resista aos
gargalos e entupimentos no aparelho circula
tório, enfartando a economia nacional.

O escoamento viário - pelos rios, pela
costa marinha, pelos espaços áereo e terrestre
- é importantíssimo para o nosso desenvol
vimento rápido e harmônico.

Para isso, as empresas transportadoras não
devem apenas vender fretes, mas capacitar-se
para propiciá-los ao usuário pelo menor pre
ço, apelando para a logística.

Nesse contexto, não se pode esquecer a
utilização da informática, que, economizan
do salários, importa diminuição de custos e
aumento de receitas, abrindo as portas para
a conquista de novos mercados, propriciados
pela rapidez crescente da entrega das enco
mendas:

Foi aberta a concorrência internacional no
campo das nossas indústrias, e somente so
breviverá quem se modernizar.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados.

o SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estal1lOs
às vésperas do recesso parlamentar de julho,
depois de exaustivo trabalho nas Comissões
Permanentes de Agricultura e Política Rural;
Educação, Cultura e Desporto e Constituição
e Justiça e de Redação, paralelamente às'ati
vidades no plenário da Câmara dos Depu
tados e do Congresso Nacional.

Nossa ação tem exigido um desdobramento
constante, a fim de atender às reivindicações

de inúmeras entidades, sociais, de municípios
e de particulares.

Nossa atuação política tem sido marcada
com benefícios na área da educação, da saú
de, da previdência social e das telecomuni
cações.

O momento é oportuno para que cada par
lamentar possa fazer uma avaliação de suas
atividades político-sociais e legislativas.

Um povo bem informado e bem represen
tado caminha firme e confia em seu desenvol
vimento.

Era o que tinha a dizer.

o SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente. Srs. Deputados. venho à tribuna desta
Casa. mais uma vez, para combater os desca
minhos perseguidos por esse Governo que
se implantou no País a 15 de março último.
à custa do engodo e da manipulação dos
meios de comunicação. Prometendo melho
rar a vida dos brasileiros mais pobres, a quem
chama de "descamisados", o que fez, na ver
dade, foi arquitetar um plano econômico re
cessivo e desnacionalizante. que vem exata
mente acabar de desnudar os que já não têm
camisa.

O pr9prio"Governo já reconhece que seu
programa econômico faz água. A inflação,

. contida às custas do confisco da poupança
.. popular - os únicos que tiveram seus recur

sos enxugados foram os poupadores pessoas
físicas, porque as empresas e os grandes em
presários já desbloquearam todos os seus cru
zados novos e transformaram em cruzeiros
- está de volta. de maneira crescente: 3,0%
em abril; 5.38"/" em maio, e prevê-se um índi
ce de 9% para junho. previsão de técnicos
do Governo.

O jornal O Globo de 12-6-90 noticia em
suas páginas de economia que o "Governo
já detecta a volta da inflação e optará pela
recessão".

Ora, Sr. Presidente c Srs. Deputados. a
recessão já está presente na vida do País.
Já convivemos com o desemprego e com a
queda da atividade econômica. Se a Ministra
da Economia pretende aprofundar ainda
mais essa situação, entraremos em um estado
de total colapso econômico, com conseqüên
cias assustadoras.

Uma pesquisa realizada pela empresa Price
Waterhouse entre as 500 maiores empresas
em atividade no Brasil detectou que 73,2%
delas irão reduzir seus investimentos por re
ceio das conseqüências da recessão. As ex
pectativas delas é de que ocorra uma queda
de 5,4% na produção industrial. nos 'próxi
mos seis meses. e de que o Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro tenha uma taxa de
crescimento negativa de 1990.
. Sr. Presidente. Srs. Deputados,. desde o
primeiro momento da edição desse programa
econõmico. o Partido Democrático Traba
lhista - PDT. através de seu Presidente.
Leonel de Moura Brizola. já alertava que
essas seriam as conseqüências danosas que
se poderiam esperar. O Presidente da Repú
blica e seus ministros estão pretendendo suca-
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tear o parque industrial brasileiro, destruir
as empresas estatais e depois entregar tudo
isso ao capital estrangeiro, sob o falso pre
texto de "modernizar" o País. Mas Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, a Nação já comesa
a reagir. .

Era o que tinha a dizer.

o SR. OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB
- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. é evidente
a irracional idade do Governo ao ameaçar de
mitir funcionários do Banco do Brasil, sob
o pretexto de enxugar a máquina adminis
trativa e reduzir o déficit público. Trata-se
de uma autêntica falácia política, na verdade
uma manobra para jogo de marketing sem
base real.

Em primeiro lugar, o Banco do Brasil não
constitui ônus para o Tesouro Nacional. Mui
to pelo contrário. Além de não receber deste
qualquer contribuição para despesas de pes
soal ou de outra natureza, fortalece expressi
vamente a receita federal através de vultosas
somas de Imposto de Renda. Logo, o banco
é uma fonte de lucro, em vez de prejuízo,
para os cofres federais.

Em segundo lugar, a redução de pessoal
do Banco do Brasil só prejudica a execução
da política creditícia do Governo, principal
mente aquela voltada para o crédito rural,
executada pela sua vasta rede de agências
distribuídas por todo o território nacional,
mormente nos longíquos Municípios do inte
rior. O banco sempre foi o verdadeiro agente
financeiro do Governo, de âmbito nacional.
com objetivo mais social do que comercial.
que visa mais ao desenvolvimento do que ao
lucro.

Em terceiro lugar, o funcionalismo do Ban
co do Brasil sempre foi admitido por concurso
público e é dos mais qualificados do País,
treinado dentro da instituição, e seria um des
perdício demitir os seus componentes. Nos
últimos anos, o banco tem sido extremamente
parcimonioso na realização de concurso e ad
missão de pessoal, passando a depender mui
to de estagiários para o desempenho de suas
funçôes, dificultando o pleno funcionamento
de suas dependências.

Em quarto lugar, existe o aspecto humano
da questão, que o sadismo da atual adminis
tração federal parece ignorar. Não faz senti
do, e atenta contra os mais elementares prin
cípios de direitos humanos, demitir funcio
nários que, de boa fé, largaram outras ocupa
ções para ingressar no banco, dedicando a
este suas vidas, e agora despedidos já seria
tarde demais para aproveitar outras oportu
nidades.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, este Go
verno precisa abrir o diálogo e conversar com
as representações da sociedade para evitar
decisões que, em vez de melhorar, prejudi
cam a execução do plano de estabilização e
predispõem a população contra o Poder Exe
cutivo. Se houver essa abertura para o enten
dÍlpento nacional, serão evitadas bobagens

como esta, de demitir funcionários qualifi
cados das instituições mais sérias, como o
Banco do Brasil, e poderemos vislumbrar me
lhores horizontes para o nosso País.

Muito obrigado.

o SR. FÁBIO RAUNHEITTI (PTB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'" e Srs. Deputados. há poucos dias
expressei. desta tribuna, minha enorme preo
cupação diante do quadro de recessão, de
semprego, arrocho salarial e volta da infla
ção, que ora caracteriza a economia brasi
leira, após três meses de implantação das me
didas governamentais.

Retorno hoje ao assunto para me deter
em um aspecto extremamente delicado na
atual conjuntura. porque reflexo da instabi
lidade econômico-social do presente período
e notadamente pelas conseqüências dramá
ticas que se disseminam portoda a sociedade.

Refiro-me ao estado de greve que se gene
raliza nos mais variados setores da produção
de bens e prestação de serviços, inclusive os
de natureza essencial, evidenciando-se nítida
ameaça de colapso no País, o que levaria à
desobediência da ordem estabelecida e a con
vulsão social sem precedentes.

Está deixando de prevalecer o princípio
do interesse público, que deve nortear o pro
cedimento de cada cidadão e de qualquer gru
po social.

A paralisação dos petroleiros, por exem
plo, pode determinar o desabastecimento ge
rai de combustíveis em várias regiões do País:
a greve dos eletricitários enseja a real possibi
lidade de não-fornecimento de energia ao sis
tema produtivo. ao consumo residencial e até
para casos de emergência. como hospitais.
O mesmo ocorre na área da saúde. na qual
profissionais simplesmente se negam a pres
tar socorro a doentes em estado grave e che
gam ao extremo de boicotar a campanha da
vacinação contra a poliomielite. conforme
ocorreu dia nove de junho último. no Rio
de Janeiro. Tornaram-se rotineiras as greves
de motoristas e trocadores de ônibus, muitas
vezes sem prévio aviso à população, que se
vê impossibilitada de retornar à residência.
após o trabalho. ou de iniciar nova jornada
diária e cumprir compromissos inadiáveis.

Tudo isso, Sr. Presidente, porque não exis
tem garantias de reposição das perdas sala
riais, criando-se um hiato que empurra os
trabalhadores a movimentos grevistas com
reivindicações impossíveis de serem atendi
das.

Igual situação está para acontecer com o
funcionalismo público federal da Adminis
tração direta e autarquias, tendo em vista
a anunciada disposição do Governo em man
ter congelados os vencimentos dos servidores
até o final do ano. Tal decisão, se confirmada,
representará um brutal achatamento na re
muneração desses trabalhadores. além de
exemplo que não dignifica, mas, ao contrário.
apenas desmotiva as categorias e contribui
para a completa desarticulação da máquiná
administrativa do Governo.

É preciso muito bom senso, absoluta tran
qüilidade dos que dirigem a área econômica,
para se evitar a instalação do caos, da balbúr
dia e da desordem, que trazem transtornos
e sacrifícios cada vez maiores ao conjunto
da sociedade, em especial às camadas mais
carentes.

Não se pode concordar com a pretensão
das classes trabalhadoras em suas propostas
de reajustes compreendendo percentuais ab
surdos, de 166%, por exemplo, cuja aplica
ção faria explodir imediatamente as taxas in
flacionárias, com perdas ainda mais profun
das para a Nação. Mas também se torna inad
missível manter congelados os salários. venci
mentos de funcionários e proventos de inati
vos e pensionistas, enquanto os preços expe
rimentam movimento ascendentes, numa de
sigualdade que deteriora, cada vez mais, a
qualidade de vida do povo brasileiro.

Renovo o alerta ao Governo, na expec
tativa de decisões firmes, sensatas, racionais,
capazes de assegurar a ordem e a tranqüi
lidade públicas, hoje seriamente ameaçadas,
e de garantir o poder aquisitivo da população,
pressuposto fundamental para o processo de
desenvolvimento e a satisfação das necessi
dades mais urgentes do nosso povo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS
- SP. Procuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Deputados. no século
XIX surgiu a celulla mater do cooperativismo
moderno. Na Inglaterra, a 24 de outubro de
IR44, foi fundada a cooperativa com o nome
de Sociedade dos Probos Pioneiros de Roch
dale, onde 2R tecelões, que passavam priva
ções econômicas, se reuniram com o objetivo
de encontrar uma solução para seus angus
tiantes problemas de sobrevivência. Após
longos debates, meditações e estudos chega
ram à conclusão de que a cooperação mútua
seria a solução.

O homem é a base da sobrevivência do
cooperativismo. Ele precisa estar presente na
cooperativa, de forma atuante, pois cada um
é responsável pelas decisões tomadas pela so
ciedade.

No Brasil, a primeira lei sobre o coopera
tivismo surgiu em 1903.

Pela oportunidade, desejo registrar o 30"
aniversário da Cooperativa de Cafeicultores
da Zona de São Manuel.

É uma cooperativa modelo e sem dúvida
alguma uma das mais qualificadas do Estado
de São Paulo. Na visita que fiz recentemente
a São Manuel. em conversa com Dr. José
Thomas, diretor-gerente, pude tomar conhe
cimento da grandiosidade dessa associação
comunitária.

Por isso o evento merece registro, uma vez
que o cooperativismo no Brasil tem pouco
apoio e divulgação.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, apro
veito a oportunidade para transcrever nos
Anais desta Casa documento que relata a his
tória da fundaçiio dessa entidade.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O ORADOR:

CAFENOEL - UM PATRIMÔNIO
CONSTRUÍDO PELO HOMEM

DA TERRA

No início da década de sessenta, um peque
no grupo de dezoito cafeicultores levantou
a idéia de se criar uma cooperativa, cuja asso
ciação promovesse a comercialização das co
lheitas de café sem a interferência de corre
tores ou atravessadores de mercado, e pro
porcionasse aos produtores o justo preço' do
produto.

A esse núcleo ainda incipiente vieram se
juntar outros proprietários, igualmente em
polgados com a divulgação dos princípios
cooperativistas de tal modo que, em 5 de
maio de 1960 uma assembléia de fundação
da novel cooperativa reunia 57 (cinqüenta
e sete) cafeicultores, do município, dando
origem, à Cooperativa de Cafeicultores da Zo
na de São Manuel.

Essa assembléia de fundação, realizada nos
baixos do prédio, da residência do saudoso
ex-cooperado e fundador Valentim João Jus
to, na Rua XV de Novembro, n" 478 foi o
marco,inicial de uma jornada que nesta data
registra 30 (trinta) anos de fecundas realiza
ções, agasalhando, 1.674 associados, e em
cujo período, graças ao trabalho contínuo,
e perseverante de todos quantos dela partici
param, cresceu e se consolidou.

Os fundadores da Cafenoel deliberaram es
tender o raio de ação para 17 (dezessete)
municípios que tinham interesses ligados ao
comércio de café e aprovaram o estatuto da
nova entidade, estabelecendo as regras bási
cas da sua estrutura e funcionamento.

A primeira DiretoriÇl eleita naquela As
sembléia ficou assim:

Presidente - Sr. José Dória de Barros
Vice-Presidente - DI'. Abraão Nicolau Sa

lum
Diretor Gerente - DI'. Caauby Lopes de

Meira
Secretário - Sr. José Ferraz Burlamaqui

Depois de constituída juridicamente a
Cafenoel passou a receber subsídios e orien
tação do Incra e da Senacoop, obteve registro
e matrícula nesses organismos e se associou
à Organização das Cooperativas Brasileiras
e à Organização das Cooperativas do Estado
de São Paulo.

A nova sociedade evoluiu de forma rápida
e segura e, após ter se mudado para um imó
vel alugado na mesma Rua XV de Novembro,
ao lado do Sindicato Rural, onde permaneceu
dois anos, já no decorrer do ano de 1965
a.dquiria com recursos próprios, o prédio si
tuado na Ce!. Joaquim Floriano, n'" 175 para
a nova sede social, fazendo as adaptações
necessárias a fim de oferecer melhores condi
ções de atendimento aos associados e iniciar
ali o setor de vendas em comum.

Por volta do ano de 1974 os associados
da Cafenoel decidiram em Assembléia nego
ciar com o Banco Brasileiro de Descontos
S.A. a propriedade de outrora pertenceu à

Companhia Paulista de Terraplenagem S.A..
situada na Avenida José Horácio Mellão, n"
1365, numa das vias de acesso à cidade de
São Manuel.

A decisão da Cafenoel deveu-se à expansão
da cooperativa naqueles quinze anos de exis
tência c à imperiosa necessidade de fomentar
em maior escala do sistema cooperativista
com a abertura de novos departamentos e
a criação de serviços ainda inexistentes, pois,
além do recebimento, do preparo e da comer
cialização do café em que se resumia o obje
tivo da sociedade, outras exigências foram
surgindo no seio dos associados a medida em
que eles se entrosavam com maior assidui
dade nos negócios da organização.

Em 1975, após incorporar aos primeiros
armazéns de café, silos e posto de venda de
combustível o patrimônio recém-adquirido e
que já existiam em terreno adjacente, a Cafe
noel promoveu as adaptações necessárias e
se mudou definitivamente para o local onde
atualménte funciona, numa área de 108.547
metros quadrados e se situam armazéns, silos
graneleiro, fábrica de rações, vendas em.co
mum, supermercado, máquinas de benefício
de café, balança e administração, além do
centro de processamento de dados, depósito
de fertilizante e viveiro de mudas de café.

A inauguração das novas instalações da Ca
fenoel ocorreu no dia 5 de novembro de 1975,
com a presença de S. EX" Severo Fagundes
Gomes, então Ministro da Indústria e Comér
cio e de ou ,1_. . autoridades que vieram presti
giar o acontecimento.

A partir de então a Cafenoel foi ampliando
e modernizando suas instalações, e a guiza
de ilustrações permitimo-nos citar alguns da
dos que melhor esclarecerão os nossos leito
res: os armazéns de depósito de café têm ca
pacidade para 230.000 sacas de café benefi
ciado, em anexo, funcionam modernas má
quinas destinadas ao benefício, rebénefício
e preparo de cafés, contando para isso com
14 (quatorze) eletrônicas; os viveiros de mu
das de café produzem 1.000.000 (um milhão)
de mudas de variedades diversas e conta com
estufa germinadora e conjunto de irrigação;
o depósito de fertilizantes possui capacidade
para 10.000 (dez mil) toneladas desses insu
mos; o silo graneleiro pode receber lR.OOO
(dezoito mil) toneladas de cereais com o mi
lho, trigo e soja e a balança anexa tem capaci
dade para 61 (sessenta e uma) toneladas; o
departamento de ovinocultura, criado em
1965 já possui estrutura própria, sendo que
no ano passado ele movimentoM R7.000 (oi
tenta e sete mil) quilos de lã e já tem instalada
duas câmaras frias com capacidade para 1.500
(um mil quinhentas) carcaças destinadas à
comercialização da carne.

Nesses três decênios de existência a Cafe
noel, em cumprimento às disposições estatu
tárias teve os Conselhos de Administração
e os Conselhos Fiscais que se revesaram ou
atuaram nos períodos previstos pelo Estatu
to, elementos eleitos pelas Assembléias e que
no desempenho das funções sempre estive
ram à altura de suas responsab'ilidades. As
altas decisões tomadas pelas Assembléias,

bem como as homologações dos atos dos
Conselhos de Administração feitas pelas mes
mas, foram no sentido de dar amplitude cada
vez maior aqs interesses da Cooperativa em
benefício do 'associativismo cooperativo.

No interregno dos trinta anos, apenas três
associados ocuparam a presidência da Cafe
noel, assim nomeados pela ordem:

Sr. José Dória de Barros - período de
1960 a 1963 "o Fundador".

DI'. Abraão Nicolau Sal um - período de
1963 a 1971 "o Consolidador".

Prol. Luiz Carlos Barros - que, suceden
do ao DI'. Abraão em 1971, ainda permanece
à frente dos destinos da cooperativa, sucessi
vamente eleito pela confiança de seus pares
e pelos seus reais méritos de administrador
podendo ser definido como um dos mais au
tênticos cooperativistas do nosso meio. -Os
waldo Garófalo, Advogado e proprietário
agrícola.

o SR. FÁBIO FELDMANN (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI'. Presi
dente Sr" e Srs. Deputados estão hoje em
Brasília representantes do Conselho Nacio
nal dos Seringueiros e dos Sindicatos dos Tra
balhadores Rurais de Brasiléia e Xapuri para
vários encontros com autoridades governa
me..tais, trazendo reivindicações voltadas pa
ra a efetiva implantação das reservas extrati
vistas na Amazônia.

Há muito o que dizer a respeito dessas re
servas extrativistas, introduzidas na legisla
ção brasileira através de modificações que
fizemos nos projetos do Programa Nossa Na
tureza, no ano passado. O que pretendemos
ressaltar, contudo, durante esta passagem de
líderes seringueiros por Brasília, é um aspec
to que tem inviabilizado muitos dos esforços
dos ambientalistas para fazer avançar o con
ceito de desenvolvimento vigente no País.

Trata-se da violência, que tem sido usada
com especial atrevimento e ousadia em vários
setores da vida nacional, com a finalidade
de desmoralizar e sepultar a lei. Aquilo a
que temos assistido diariamente são liçõ~s

perversas, segundo as quais a proteção de
cada um está numa arma ou na capacidade
de trapacear. e não em normas, direitqs e
~~res. .

Os defensores do meio ambiente têm senti
do, de maneira crescente, que são um dos
alvos preferidos dessa forma bárbara de man
ter .poderes ilícitos. Se hoje os seringueiros
estão aqui para receber simbolicamente um
prêmio internacional - o Sasakawa - atri
buído post-mortem a Chico Mendes, em sole
nidade organizada pelo Governo,' é preciso
dizer com muita clareza que não é isso que
levará paz às reservas extrativistas na Ama
zônia ou que lhes permitirá serem, de fato,
a opção, por excelência, de atividade econô
mica ecológica na região.

É preciso, em primeiro lugar, que o Go
verno guarde certa coerência. Quando a
questão ambiental brasileira é criticada no
exterior, ou até mesmo quando é lembrada,
não faltam vozes ligadas ao Governo para
estufar o peito e exigir o óbvio: que os outros
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países cuidem de suas próprias mazelas am
bientais, como se isso nos eximisse de cuidar
das nossas ou de receber críticas. Na esteira
desses comportamentos, é hábito também co
locar sob suspeita brasileiros que transitam
na área ambiental internacional. em especial
os que mantêm contato com entidades não
governamentais estrangeiras. No meu caso,
inúmeras vezes solicitei dos acusadores outra
obviedade: que mostrassem provas, fatos, o
que também jamais ocorreu.

Agora, porém, que se trata de participar
da entrega de um prêmio internacional a Chi
co Mendes, atribuído não por outro motivo
senão pela sua luta e morte pela causa am
bientalista no Brasil, o Governo mostra-se
feliz e ansioso por pegar uma carona na láu
rea.

Enquanto isso, Osmarino Amãncio, o su
cessor de Chico na liderança seringueira, não
pode circular na região amazônica, porque
está jurado de morte. Hoje, mais uma vez,
será solicitada ao Ministro Bernardo Cabral
garantia de segurança para Amâncio e seus
companheiros. Por esse mesmo motivo já
conversei com o delegado Romeu Tuma e
pedi audiência - desmarcada,. aliás - com
o Ministro Cabral.

As ponderações que faríamos ao Ministro,
aproveitamos a oportunidade para fazê-las
aqui, de público, desta tribuna. Entendemos
que será medida insuficiente e, até certo pon
to, inócua, colocar policiais de plantão per
manente junto aos ameaçados. É preciso lem
brar que, quando Chico Mendes foi morto,
ele tinha guarda-costas. No momento em que
foi baleado, na cozinha de sua casa, os seus
protetores estavam a poucos metros, na sala.
Infelizmente, a providência burocrática .de
determinar proteção policial a Osmarino e
outros significa lavar as mãos e aguardar sua
morte, pois qualquer pessoa de bom-senso
vê que para os matadores será apenas uma
questão de esperar a melhor oportunidade
ou simplesmente matar todos, inclusive os
guarda-costas. Quero lembrar que também
solicitei ao Secretário de Meio Ambiente que
tomasse as providências possíveis para prote
ger a vida de Osmarino. Em resposta, assina
da pelo Sr. Altino Berthier Brasil, a Secre
taria de Meio Ambiente me respondeu que
o assunto não é de sua alçada.

O que os ambientalistas querem do Gover
no, para de fato preservar a vida dessas pes
soas, é que use seus recursos policiais para
desbaratar a trama, investigar, em vários ca
sos apenas colher as evidências, que tstão
à vista de todos, enfim, punir aqueles que
querem fazer da Amazônia o seu faroeste
particular antes que armem a tocaia. Faça
uma devassa na vida daqueles que usurpam
terras e afrontam a lei na região; garanta a
implantação das reservas extrativistas não no
papel, mas na floresta.

Nós não queremos novos prêmios posto
mortem. Nós não desejamos em Osmarino
um novo símbolo. O que nós almejamos do
Governo é saber, por exemplo, se está proce
dendo a uma análise do documento denomi- .
nado "Estrutura do Poder Nacional para'o

ano 2()(Jl", da Escola Superior de Guerra,
de cuja formulação participou o Secretário
Marcos Coimbra, e que receita para a Ama
zônia o curioso remédio de colocar as Forças
Armadas em estado de guerra contra entida
des ambientalistas e indigenistas, algumas das
quais são responsáveis pelo prestígio e pelos
prêmios que Chico Mendes recebeu e recebe
no exterior.

Seria, aliás, uma atitude séria e conseqüen
te do Governo se hoje, aproveitando a pre
sença das lideranças seringueiras em Brasília,
revelasse, de maneira clara, sem subterfú
gios, o que pensa desse documento, se con
corda com ele ou se o desautoriza.

Não há solução possível para a violência
contra ambientalistas na Amazônia sem que
o Governo saia do muro e desencadeie, na
prática, em caráter de urgência, as belas in
tenções que estão em montanhas de papel
nas gavetas oficiais.

Quero lembrar, ainda, que não só na Ama
mnia os ambientalistas correm risco de vida.
Em Angra dos Reis o biólogo Mário Mosca
telli em sendo ameaçado de morte, porque,
na sua função de funcionário da Prefeitura
local, tem agido rigorosamente para evitar
que a especulação imobiliária destrua os manc
guezais, ecossistema fundamental para a rcc
produção de espécies.

A continuar neste ritmo - e a permane
cerem burocraticamente imaginando que a
proteção devida aos ameaçados se resume
a designar guarda-costas - teremos em futu
ro próximo um considerável contingente se
guindo ambientalistas pelo País, o que seria
cômico se não fosse trágico e não envolvesse
a vida de pessoas, também fundamentais para
a reprodução da luta por um país onde a
lei, os recursos naturais, os cidadãos e a vida
sejam respeitados.

o SR. JOVANNI MASINI (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, na sessão de
ontem, o Plenário desta Casa rejeitou o re
curso interposto por alguns colegas com a
finalidade de devolver ao Plenário a aprecia
ção do Projeto do Plano de Benefícios de
Custeio e da Previdência Social, já aprovado
pela Comissão de Finanças. Tal decisão foi
de todo oportuna, pois, com a rejeição do
requerimento, o projeto vai direto ao Sena
do abreviando-se, assim, sua tramitação.

Quero, nesta oportunidade, congratular
me com meus pares, especialmente com as
lideranças partidárias, pelo bom senso de
monstrado naquela ocasião. Com efeito, os
aposentados e pensionistas deste País já não
têm condições de esperar pela regulamen
tação que, finalmente, virá garantir seus di
reitos constitucionalmente reconhecidos. O
projeto aprovado dá boa solução aos proble
mas do setor e, por isso, o importante agora
é que o Senado o aprove, o Presidente o
sancione e a Previdência cumpra devidamen
te sua parte.

A Nação está, a partir de agora, com as
atenções voltadas para o Senado Federal,
aguardando sua decisão. Apelo às lideranças

partidárias desta Casa para que desenvolvam,
junto às lideranças do Senado, o mesmo tra
balho aqui realizado, a fim de que os aposen
tados e pensionistas possam reconstituir sua
confiança na eficiência e na sensibilidade do
Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.

OSR. JOSÉ VIANA (PL-RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, inconformado com o rumo
que os fatos relacionados com a educação
vêm tomando em Rondônia faço-me hoje
presente a esta tribuna e solicito a colabo
ração de todos.

Em recente visita a meu gabinete esteve
o Reitor da Universidade Federal de Rondô
nia-Unir, acompanhado da Coordenadora de
Recursos Humanos da mesma instituição.
Ambos me colocaram a par da situação por
que passa aquela entidade de ensino perante
a ameaça do Governo Federal de demissão
de 30% do seu funcionalismo.

Ora, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
todos nós somos sabedores da deficiência de
profissionais nos quadros de pessoal da
UNIR, pois há bem pouco tempo, trouxe o
assunto ao conhecimento dos nobres pares
desta Casa, para que, como eu, defendesse
a aprovação da Medida Provisória n" 104,
de 14 de novembro de 1989, a qual dispunha
em seu bojo sobre a criação de empregos,
funções comissionadas e funções gratificadas
nas Tabelas Permanentes dã Universidade
Federa de Rondônia e demais instituições de
ensino superior.

Após pesquisar, constatei que a Unir, ofe
recendo 22 cursos de graduação para 2196
alunos, conta somente com 124 professores

.permanentes, dos quais 18 se encontram rea·
lizando cursos de pós-graduação em outras
universidades e mais 8 são docentes tempo
rários. Deste modo, ocorre que cada um des
ses docentes ministra em média 3,8 discipli
nas num período de 21 horas/aula.

O documento elaborado pela Associação
dos Docentes da Universidade de Rondônia
Adunir, encaminhado ao Ministério da Edu
cação e a todos os Parlamentares do Estado,
retrata a intenção de sensibilizar o Governo
Federal com relação aos cortes, alegando que
esta redida significará um imenso retrocesso
na ir .plantação da Unir. O documento ainda
ressalta que a Universidade brasileira, nas
últimas semanas, vem-se preocup~ndo com
o seu novo destino ainda descon]!Jecido. A
Associação também elaborou vári~s propos
tas que serão encaminhadas conjuntamente,
entre elas destacando-se a negatiVa aos cor
tes; permanência dos quantitativ6s existen·
tes, em face de estar a UNIR ainda em face
de implantação; pela continuidade imediata
das contratações de profissionais; recupera
ção das perdas salariais, dentre outras reivin
dicações.

Tão logo fui inteirado da insensível decisão
e da ameaçadora situação em que se encontra
aquela entidade de ensino, providenciei para
que fosse encaminhado ao Sr. Ministro da
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Educação ofício no qual fiz francas solicita
ções de acordo, como o caso requer.

Indiscutivelmente, creio que nós, repre
sentantes do Estado nesta Casa do Congresso
não podemos concordar com a possibilidade
de redução de funcionários, fato que provo
cará uma paralisação nas pesquisas realizadas
pela universidade.

Para finalizar, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, aqui fica exposto meu apelo, es
pecialmente àqueles que se preocupam com
a educação no País, ao mesmo tempo em
que os convido para juntos lutarmos e erguer
mos a bandeira da vitória, em favor daqueles
que desejam, com o estudo, elevar o desen
volvimento da Nação.

Muito obrigado.

o SR. DARCY DEITOS (PSDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, o Congresso
Nacional tem sido alvo de permanentes críti
cas da imprensa e da opinião pública, algumas
nem sempre procedentes, porque eivadas do
propósito de denegrir a imagem do Poder
Legislativo, mas muitas delas com justifica
das razões. A maior parte dos protestos é
motivada pela não-regulamentação de pre
ceitos contidos na Constituição Federal, por
nós mesmos redigida e promulgada, o que
aumenta consideravelmente nossa responsa
bilidade em torná-Ia exeqüível e consentânea
com os anseios da Nação.

Lamentavelmente, alguns parlamentares
concorrem para que a credibilidade deste Po
der seja abalada. E ainda ontem, dois mem
bros desta Casa, expressivos representantes
de setores econômicos, articularam e levaram
a cabo manobra obstrucionista para impedir
a votação do Código de Defesa do Consu
midor. Trata-se de matéria da maior impor
tância para o País, que a Carta Magna soube,
com feliz oportunidade, dispor de forma a
resguardar os interesses e os direitos da popu
lação contra abusos do poder econômico. O
Código em questão coloca o Brasil ao nível
das economias mundiais mais adiantadas no
tocante aos direitos do consumidor e põe limi
tes aos atos ilícitos ou aéticos, praticados por
indivíduos ou grupos de indivíduos obcecados
tão-somente pela acumulação de ganhos sem
pre maiores, com desprezo da saúde ou dos
interesses dos cidadãos.

Convém lembrar que o Código de defesa
do Consumidor já deveria -ter sido aprovado
há mais de um ano. Hoje, diante da rele
vância do assunto e dos reclamos da socie
dade, impõe-se a sua urgente votação pelo
Congresso Nacional. A Mesa desta Casa não
se deve deixar ilaquear por manobras pro
crastinadoras e que buscam trazer fatos novos
ao tema já exaustivamente examinado pelas
Comissões Técnicas. Além disso, há unânime
consenso das lideranças sobre o regime de
urgência atribuído ao projeto do Código, não
cabendo, nesta altura, argüições secundárias
e que não dizem respeito ao mérito da ques
tão. Este poderá ser debatido em plenári9.
resquardado o direito de todos os pariamen
tares em manifestarem livremente o seu voto.

Faço, pois, apelo ao bom senso e ao equilí
brio dos meus nobres pares para que ofereça
mos, com a maior rapidez possível, um diplo
ma jurídico em favor da população consumi
dora. Se ele será ou não obra perfeita é cir
cunstância que não afeta a essência de seus
elevados objetivos. Toda lei é feita para seu
tempo e segundo o anseio da coletividade.
Neste caso, estamos em considerável descom
passo com a evolução do processo econômico
moderno.

Era o que tinha a dizer.

o SR. HAROLDO SABÓIA (PDT - MA.
Pronuncia o seguinte dircurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, fui surpreendido
pela publicação, no Diário Oficial da União,
edição de OIitem, de ato emanado do Poder
Executivo, que colocava em disponibilidade
820 servidores da Fundação Roquete Pinto,
dos quais 541 vinculados à TV Educativa do
meu Estado, o Maranhão.

Num país de analfabetos e desinformados,
como o nosso, destaca-se de primordial im
portância o papel da televisão no processo
de educação de massa; para dar uma idéia
dessa importância, basta dizer que só no Ma
ranhão, a TV Educativa atingia um público
de cerca de 27.000 alunos, através do funcio
namento de 792 salas de aula, distribuídas
pela Capital do Estado e mais 47 Municípios
e distritos do interior.

Usei o verbo no passado pela triste e inex
plicável razão de que, a partir de agora, tal
público não mais será beneficiado pelos ines
timáveis serviços daquela instituição, uma
vez que a atitude do Governo, ao colocar
em disponibilidade 324 orientadores de
aprendizagem e 217 técnicos e radialistas,
praticamente inviabilizou o exercício das no
bres atividades da TV Educativa do Mara
nhão.

Além de determinar a interrupção do tra
balho educativo, tão importante Pilra a popu
lação maranhense, o ato do Governo encerra,
em si mesmo, as injustiças, impropriedades
e ilegalidades, tantas são as ocasiões em que
se repetem.

Com efeito, entre os 514 funcionários pos
tos em disponibilidade, estão dirigentes sindi
cais (que, por lei, são "imexíveis", como diz
o Ministro Magri...), gestantes e deficientes
físicos, igualmente protegidos por disposi
ções legais, e até alguns que, já falecidos,
têm todo o direito de descansar em paz.

A explicação para tais erros e aberrações
não é difícil de ser encontrada: reside na in
competência e no despreparo que tem de
monstrado esse Governo, pelos quais a socie
dade brasileira está pagando o mais alto preço
de toda a sua história.

Não encontro explicação, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, para o fato de o Governo,
na sua incontida ânsia de perseguir os servi
dores públicos, comprometer a eficiência de
um serviço tão importante quanto a educação
de massa.

Protestando contra tão inexplicável atitu
de, expresso, desta tribuna, minha total e

irrestrita solidariedade aos funcionários atin
gidos pela injusta medida do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar à Ordem do Dia.

PRESENTES MAIS OS SEGUINTES
SRS. DEPUTADQS:

Acre

Almicar Queiroz - PDS.

Amazonas

Antar Albuquerque - PTR; Beth Azize
- PDT; Carrel Benevides - PTB; Sadie
Hauache - PFL.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto
- PTR; José Viana - PL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Amilcar Moreira
- PMDB; Eliel Rodrigues - PMDB; Ger
son Peres - PDS; Paulo Roberto - PL.

Tocantins

Eduardo Siqueira Campos - PDC; Freire
Júnior~PRN; Leomar Quintanilha- PDC.

Maranhão

Eurico Ribeiro - PRN; Haroldo Sabóia
- PDT; José Carlos Sabóia - PSB; Vieira
da Silva - PDS; Wagner Lago - PDT.

Piauí

Jesualdo Cavalcanti - PFL; Jesus Tajra
- PFL; Manuel Domingos - PC do B; Paes
Landim - PFL; Paulo Silva - PSDB.·

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo
-PMDB; Carlos Benevides - PMDB; cé
sar Cals Neto - PSD; Etevaldo Nogueira
- PFL; Expedito Machado - PST; Gidel
Dantas - PDC; Haroldo Sanford - PMDB;
Luiz Marques - PFL; Mauro Sampaio 
PSDB; Moema São Thiago - PSDB; Moysés
Pimentel - PDT; Paes de Andrade 
PMDB; Raimundo Bezerra - PMDB; Ubi
ratan Aguiar - PMDB.

Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti - PDT; Cristina
Tavares - PDT; Egídio Ferreira Lima 
PSDB; Fernando Bezerra Coelho - PMDB;
Fernando Lyra - PDT; Gilson Machado 
PFL; Horácio Ferraz - PFL; Inocêncio Oli
veira - PFL; José Carlos Vasconcelos 
PRN; José Jorge - PFL; José Mendonça
Bezerra - PFL; José Moura - PFL; José
Tinoco - PFL; Maun1io Ferreira Lima -
PMDB; Roberto Freire - PCB; Salatiel

Carvalho - PFL; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Eduardo Bon
fim - PC do B; José Costa - PSDB; Renan
Calheiros-'- PRN; Roberto Torres - PTB;
Vinicius Cansanção - PFL.
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Sergipe

Acival Gomes - PSDB; João Machado
Rollemberg - PFL.

Bahia

Carlos Sant'Anna - PMDB; Celso Dou
rado - PSDB; Domingos Leonelli - PSB;
Eraldo Tinoco - PFL; Fernando' Santana
- PCB; Joaci Góes - PSDB; João Alves
-PFL.

Rio de Janeiro

Anna Maria Rattes - PSDB; Arolde de
Oliveira - PFL; Brandão Monteiro - PDT;
Carlos Alberto Caó - PDT; Climério Vello
so - PMDB; Daso Coimbra -:- PRN; Doutel
de Andrade - PDT; Edésio Frias - PDT;
Edmilson Valentim - PC do B; Fábio Rau
nheitti - PTB; Jayme Campos - PRN; José
Carlos Coutinho - PDT; José Luiz de Sá
- PL' Luiz Salomão - PDT; Lysâneas Ma
ciel -.:. PDT; Márcio Braga - PDT; Miro
Teixeira - PDT; Nelson Sabrá- PRN; Pau
lo Ramos - PDT; Roberto Augusto - PTB;
Sandra Cavalcanti - PFL; Vivaldo Barbosa
- PDT; Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Alysson Paulinelli - PFL; Bonifácio de
Andrada - PDS; Chico Humberto - PST;
Christóvam Chiaradia - PFL; Dálton Cana
brava - PMDB; Genésio Bernardino 
PMDB; Hélio Costa - PRN; Ibrahim Abi
Ackel- PDS; Israel Pinheiro -PRS; José
Geraldo - PL; Lael Varella - PFL; Luiz
Alberto Rodrigues - PMDB; Luiz Leal
PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário As
sad - PFL; Mário de Oliveira - PRN; Melo
Freire - PMDB; Milton Lima - PMDB;
Octávio Elísio - PSDB; Oscar Corrêa 
PFL; Paulo Almada - PRN; Paulo Delgado
- PT; Raimundo Rezende - PMDB; Ro
berto Vital - PRN; Ronaldo Carvalho ~
PSDB; Ronaro Corrêa - PFL; Rosa Prata
- PRS; Sérgio Naya - PMDB; Sérgio Wer
neck - PL; Sílvio Abreu - PDT; Ziza Vala
dares - PSDB.

São Paulo

Afif Domingos - PL; Airton Sandoval~
PMDB; Antônio Salim Curiati - PDS; Aris
tides Cunha - PDC; Arnaldo Faria de Sá
- PRN; Bete Mendes - PSDB; Caio Pom
peu de Toledo - PSDB; Cunha Bueno 
PDS; Del Bosco Amaral- PMDB; Delfim'
Netto - PDS; Dirce Tutu Quadros 
PMDB; Doreto Campanari - PSDB; Eduar
do Jorge - PT; Farabulini Júnior - PTB;
Fernando Gasparian - PMDB; Gastone Ri
ghi - PTB; Geraldo Alckmin Filho 
PSDB; Gerson Marcondes - PMDB; Gu
mercindo Milhomem - PT; Hélio Rosas 
PMDB; Irma Passoni - PT; Jayme Paliarin
- PTB; João Cunha - PMN; João Herr
mann Neto - PSB; José Camargo - PFL;
José Egreja - PTB; José Maria Eymael 
PDC; José Serra - PSDB; Koyu Iha 
PSDB; Leonel Júlio - PT do B; Luiz Gushi
ken - PT; Manoel Moreira - PMDB; Mi-

chel Temer - PMDB; Nelson Seixas 
PSDB; Roberto Rollemberg-PMDB; Rob
son Marinho - PSDB; Samir Achôa 
PMDB; Theodoro Mendes - PMDB; Tidei
de Lima - PMDB; Ulysses Guimarães 
PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Je
sus-PMbB; Délio Braz-PMDB; Fernan
do Cunha - PMDB; Iturival Nascimento 
PMDB; Jalles Fontoura - PFL; José Freire
- PMDB; Lúcia Vânia - PMDB; Luiz
Soyer - PMDB; Maguito Vilela - PMDB;
Mauro Miranda - PMDB; Naphtali Alves
de Souza - PMDB; Roberto Balestra 
PDC.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Car
neiro - PTR; Márcia Kubitschek - PRN;
Maria de Lourdes Abadia - PSDB; Sigma
ringa Seixas - PSDB.

Mato Grosso

Antero de Barros - PT; Joaquim Sucena
- PTB; Jonas Pinheiro - PFL; Júlio Cam
pos - PFL; Osvaldo Sobrinho - PTB; Ro
drigues Palma - PTB; Ubiratan Spinelli 
PDS.

Mato Grosso do Sul

Levy Dias - P5T; Plínio Martins 
PSDB; Rosário Congro Neto-PSDB; Saulo
Queiroz - PSDB; Valter Pereira - PMDB.

Paraná

Alarico Abib - PMDB; Antônio Ueno
- PFL; Darcy Deitos - PSDB; Dionísio
Dal Prá - PFL; Euclides Scalco - PSDB;
Gilberto Carvalho - PFL; Hélio Duque 
PDT; Jacy Scanagatta - PFL; José Tavares
- PMDB; Matheus Iensen - PTB.

ORDEM DO DIA

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira.)
- A lista de presença registra o compare
cimento de 258 Senhores Deputados.

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham pro

posições a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇOES OS SE
NHORES:

NILSON GIBSON - Projeto de lei que
regula o disposto no ,§ 3" do art. 195 da Consti
tuição Federal.

LUIZ ALBERTO RODRIGUES - Pro
jeto de lei que determina a remuneração dos
depósitos em conta corrente, nos termos que
menciona.

JAYME PALIARIN - Requerimento pa
ra consignar nos Anais da Câmara dos Depu
tados voto de congratulações com o povo e
autoridades de Cedral, Estado de São Paulo,
pela passagem do aniversário da cidade no
próximo dia 21 de junho.

STÉLIO DIAS - Projeto de lei que esta
belece limite para a alíquota do IPI incidente
sobre os veículos automotores nacionais.

ROSÁRIO CONGRO NETO - Projeto
de lei que disciplina as operações do sistema
de consórcios e dá outras providências.

PAULO DELGADO - Requerimento de
informações ao Ministro do Exército. Gene
ral Carlos Tinoco Ribeiro Gomes, sobre a
possibilidade da presença de forças da OTAN
na América Latina, incluindo o Brasil.

- Requerimento de informações ao Minis
tro da Saúde sobre paralisação das encomen
das da vacina contra leischmaniose e provi
dências do Ministério para prosseguimento
do programa de imunização na região de Ca
ratinga e outras do Estado de Minas,Gerais.

VLADIMIR PALMEIRA - Projeto de
lei que dispõe sobre o trabalho executado
por mergulhadores em condições hiperbári
caso

PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO 
Requerimento de informações do Ministro
da Saúde sobre ação daquela Pasta na apura
ção de responsabilidades civis e penais na
comercialização de produtos não autorizados
aos batateiros da região de São João da Boa
Vista, Estado de São Paulo.

VIVALDO BARBOSA - Projeto de lei
que regulamenta o inciso XXI do artigo 7"
da Constituição Federal e dá outras provi
dências.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Srs. Deputados, esgotada a pauta de ju
nho. esta Presidência informa a inclusão' dos
seguintes projetos na pauta suplementar des
te mês: PDL - 164-A/86; PDL - 93-A/89;
PDL - 131-A/89; PDL - 132-A/89; PDL
- 133-A/89; PDL - l67-A/89; PDL 
171-A/89;PDL - 175-A/90; PL
5.568-A/85; PL - 927-A/88; PL 
1.213-A/88; PL'- 1.235-A/88; PL 
1.342-A/88; PL - 1.418-A/88; PL 
1.580-A/89; PL .....c 1.725-A/89; PL 
1.871-A/89; PL - 2.128-A/89; PL 
2.213-A/89; PL - 2.376-A/89; PL 
2-437-A/89; PL - 2.616-A/89; PL 
2.643-A/89; PL - 2.700-A/89; PL 
2.894-A/89; PL - 3.035-A/89; PL 
3.201-A/89; PL 3.230-A/89; PL
3.279-A/89.

Srs. Deputados, esgotamos toda a matéria
a ser votada no mês de junho. Estamos apre
sentando, portanto, uma pauta suplementar.
Vale salientar neste momento que, com esta
providência, na Câmara dos Deputados não
existe mais proposição alguma para ser apre
ciada por este Plenário. Este é um fato a
ser citado. para que a i'mprensa tome conheci
mento de que esta Casa está realmente traba
lhando. Todas as matérias encaminhadas à
Mesa estão sendo votadas.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar a votação da metéria que
está sobre a Mesa e a constante da Ordem
do Dia.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 132-A, DE 1989

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão única do Projeta-de Decreto Le
gislativo n' 132, de 1989, que aprova o texto
do protocolo que modifica a convenção para
evitar a dupla tributação e prevenir a evasão
fiscal concernente à tributação da renda, fir
mando em Brasília, entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da
República da Finlândia, em 12 de junho de
1989; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Relator: Sr.
Carlos Vinagre) pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa; e, da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, Re
lator: Sr. José Thomas Nonô), pela aprova
ção.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrado a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 132·A DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' É aprovado o texto do protocolo

que modifica a convenção para evitar a dupla
tributação e prevenir a evasão fiscal concer
nente a tributação da renda, firmado em Bra
sília, entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo. da República da
Finlândia, em 12 de junho de 1989.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro
vação do Congressc;> Nacional quaisquer atos
.que possam resultar em revisão do referido
acordo.

Art. 2' Este decreto legislativo entre em'
vigor na data dó'sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N0 132·B, DE 1989

Aprova o texto do protocolo que modi·
fica a convenção para evitar a dupla trio
butação e prevenir a evasão fiscal concer
nente à tributação da renda, firmado em
Brasília, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Re·
pública da Finlândia, em 12 de junho de
1989.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica aprovado o texto do proto

colo que modifica a convenção para evitar
a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal
concernente à tributação da renda, firmado
em Brasília, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Finlândia, em 12 de junho de 1989.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro
vação do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em revisão do referido
acordo.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
Deputado José Thomaz Nonô, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- 11-

PROJETO DE LEI N' 182-A, DE 1987

(Do Poder Executivo)

Discussão única do Projeto de Lei n" lR2.
de 1987, que dá nova redação ao ari. 33 da
Lei n' 4.137, de 10 de setembro de 1962,
que regula a repressão ao abuso do Poder
Econômico; tendo pareceres: da Comissão
dé Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação (Rela
tor: Sr. Michel Temer); e, da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela apro
vação (Relator: Sr. Ézio Ferreira).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI N' 182·A, DE 1987

O Congresso Nacional decreta:
"Art. 33. A notificação conterá:
a) inteiro teor da representação e da

deliberação que determinou a instaura
ção do processo administrativo;

b) indicação do dia, hora e local em
que terá início a prova e poderá ser apre
se~tada a defesa, ou oferecido o compro
rrnsso de cessação da prática que moti
vou a instauração do processo.

.§ i' A aceitação final do compro
rrnsso de cessação dará lugar à suspensão
do processo e à adoçãd't1e medidas admi
nistrativas destinadas a fiscalizar-lhes o
cumprimento.

§ 2' Verificada a cessação da prática
e decorrido o prazo que o Cade fixar,
o processo será arquivado por decisão
do Plenário, ouvida a Procuradoria.

§ 3' O compromisso de cessação de
prática imputada à empresa, proposto
em qualquer fase de sindicância ou das
averiguações preliminares, deverá ser
submetido à decisão do Plenário do Ca
de."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer com estão. (Pausa.)

Aprovado

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte, redação final:

PROJETO DE LEI N' 182·B, DE 1987

Dá nova redação ao art. 33 da Lei n'
4.137, de 10 de setembro de 1962, que
regula a repressão ao abuso do Poder
Econômico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 33 da Lei n" 4.137, de 10

de setembro de 1962, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 33. A notificação conterá:
a) inteiro teor da representação e da

deliberação que determinou a instaura
ção do processo administrativo;

b) indicação do dia, hora e local em
que terá início a prova e poderá ser apre
sentada a defesa, ou oferecido o compro
misso de cessação da prática que moti
vou a instauração do processo.

§ l' A aceitação final do compro
misso de cessação dará lugar à suspensão
do processo e à adoção de medidas admi
nistrativas destinadas a fiscalizar-lhes o
cumprimento.

§ 2\' Verificada a cessação da prática
e decorrido o prazo que a Cade fixar,
o processo será arquivado por decisão
do Plenário, ouvida a Procuradoria.

§ 3" O compromisso de cessação de
prática imputada a empresa, proposto
em qualquer fase de sindicância ou das
averiguações preliminares, deverá ser
submetido à decisão do Plenário do Ca
de."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
Deputado Michel Temer, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram permancer
como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal

O Sr. Haroldo Lima-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. HAROLDO, LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - O PC do B vota
contra.

O SR. PRESIDNETE (Inocênciq Oliveira)
- Registrado o voto contrário dO PC do B
à aprovação do Projeto de Lei n' 1'82..A, de
1987.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Civil-, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

-5-
PROJETO DE LEI Nu 1.125-A, DE 1988

(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Discussão única do Projeto de'Lei no 1.125,
de 19R8, que inclui ligação ferroviária de Per-

"Art. 932. O possuidor, que tenha
justo receio de ser molestado na posse,
poderá impetrar ao juiz que o segure
da turbação ou esbulho iminente, me
diante mandado proibitório, em que se
comine ao réu determinada pena pecu
niária, caso transgrida o preceito."

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo sido oferecidas 3 emendas ao Proje
to de Lei n" 1.125-A, de 1988, em discussão
única, volta o mesmo às Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Redação, e de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urbano e
Interior.

Acrescente-se à relação descritiva das fer
rovias do Plano Nacional de Viação:

EF-498 - Foz do Iguaçú-Dionísio Cer
queira-São Miguel do Oeste - PRISC;

EF-499 - São Miguel do Oeste-Chapecó
Concórdia-Joaçaba-Herval do Oeste-Cam
pos Novos-Lages - SC;

EF-500 - Ponte Alta-Curitibanos - Se.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Justificação

A presente medida visa a incluir na relação
descritiva das ferrovias do Plano Nacional de
Viação de importantes estradas de ferro nas
regiões mais produtivas dos Estados do Para
ná e Santa Catarina.

Por outro lado, frise-se que importantes
mercados internacionais estão. interessados
em discutir novos caminhos de ferro entre
as regiões produtivas do sudoeste do Paraná
e oeste de Santa Catarina aos portos de Itajaí
e São Francisco do Sul, para facilitar o inter
câmbio entre os produtos agrícolas in natura
e industrializados entre as fontes de produção
e de consumo.

Finalmente, a proposta se insere dentro
de uma visão meridianamente aberta para
a racionalização dos transportes neste País.
Até mesmo porque, mais cedo ou mais tarde,
o sistema ferroviário vai predominar neste
Brasil de dimensões continentais.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
Deputado Paulo Macarini.

EMENDA
No 1

nambuco na relação descritiva das ferrovias
do Plano Nacional de Viação, instituído pela
Lei n" 5.917, de 10 de setembro de 1973;
tendo pareceres: da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Nilson Gibson); e, da Comissão
de Transportes, pela aprovação, com substi
tutivo (Relator: Sr. Paulo Roberto).

"Art. 932. O possuidor que tenha
justo receio de ser molestado na posse
poderá impetrar ao juiz que o segure
da turbação ou esbulho iminente, me
diante mandado proibitório, em que se
comine ao réu determinada pena pecu
niária, caso transgrida o preceito."

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
Deputado Plínio Martins, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte redação final:

PROJETO DE LEI N' 93-8, DE 1987

Altera a redação do art. 932 da Lei
n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 932 da Lei n" 5.869, de

11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Penal, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

-4-
PROJETO DE LEI N" 93-A, DE 1987

(Do Sr. Renato Vianna)

Discussão única do Projeto de Lei n" 93,
de 1987, que altera a redação do art. 932
do Código de Processo Civil; tendo parecer:
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação; pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação (Relator: Sr. Plínio Martins).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai~se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI N' 93·A, DE 1987

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 932 da Lei n" 5.869, de

11 de janeiro de 1973 - Código de Processo

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Requeiro, com base no art. 177 combinado

com a letra b do item 11 do art. 101, adia
mento da discussão do item 3 da pauta de
hoje por 10 sessões.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
José Lins, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-3-
PROJETO DE LEI N" 7.502-A, DE 1986

(Do Senado Federal)

Discussão única do Projeto de Lei n" 7.502.
,de 19R6, que dá nova redação ao item I do
art. 7" da Lei n" 3.765, de 4 de maio de 1960,
que dispõe sobre as pensões militares; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação (Relator: Sr. Horácio
Ferraz). pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa; da Comissão de Defe
sa Nacional (Relator: Sr.. Nyder Barbosa),
pela prejudicialidade; e, da Comissão de Fi
nanças e Tributação (Relator: Sr. Expedito
Machado), pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte
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N"2

Acrescente-se o porto marítimo:
Número de ordem 103 - Governador Cel

so Ramos, no oceano Atlântico, litoral do
Estado de Santa Catarina.

Justificação

Visa a presente proposta a incluir no Plano
Nacional de Viação o porto marítimo de Go-

vernador Celso Ramos, no litoral atlântico
de Santa Catarina, que se revela com a pers
pectiva de se converter no mais importante
porto pesqueiro do sul do País.

Ainda recentemente o Governador Casil
do Maldaner, em visita ao Japão, teve a opor
tunidade de manter conversações com autori
dades daquele país com o objetivo de se insta
lar em Governador Celso Ramos um porto
pesqueiro, para explorar o potencial da pisci
cultura marítima, além de suporte estratégico

para unidades de pesca nipônicas no Atlân
tico Sul.

Assim sendo, a inclusão do porto de Go
vernador Celso Ramos no Plano Nacional de
Viação abre a perspectiva de representar o
primeiro passo para a industrialização do pes
cado por empresas nipônicas, com o resguar
do do interesse da pesca artesanal e na preser
vação do modo de vida do pescador catari
nense.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
Deputado Paulo Macarini.

...............--......-. _-- ........-- ..- -. .
-a,--' . lr
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í r r

N'3
Acrescente-se na relação descritiva dos ae

ródromos do Plano Nacional de Viação, os
aeroportos de Dionísio Cerqueira, Xanxerê,
Três Barras, Curitibanos, Campos Novos,
Araranguá e São Joaquim.

Justificação

A presente proposta visa a incluir, na rela
ção descritiva dos aeródromos do Plano Na
cional de Viação, 7 (sete) aeroportos de posi
ção estratégica em todo o Estado de Santa
Catarina.

Por esta razão, os catarinenses esperam e
confiam que o Congresso Nacional corres
panda às suas expectativas de desenvolvi
mento.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
Deputado Paulo Macarini.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-6-
PROJETO DE LEI N" 1.926-A, DE 1989

(Do Sr. Nilson Gibson)

Discussão única do Projeto de Lei n" 1.926,
de 1989, que consolida o domínio pleno dos
terrenos de marinha; tendo parecer: da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprova
ção, com substitutivo (Relator: Sr. Aloysio
Chaves) ..

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o segui.nte

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Requeiro, com base no art. 177 combinado

com a letra b do item II do art. 101, adia
mento da votação do item n" 6 da pauta de
hoje por 5 sessões.

Sala das Sessões, 20.de junho de 1990. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder
do PRN.

O.SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-7-
PROJETO DE LEI N'1.292-A, DE 1988

(Do Sr. José Yunes)

Discussão única do Projeto de Lei n' 1.292,
de 1988, que estabelece a obrigatoriedade do
uso do cinto de segurança nos veículos auto
motores, na forma que menciona; tendo pa
receres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr.
José Luiz Maia); e, da Comissão de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urbano e
Interior, pela aprovação, com substitutivo e
com voto em separado do Sr. Nyder Barbosa
(Relator: Sr. Lael Varela).

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Requeiro, com base no art. 177 combinadOo

com a letra b do item LI do art. 101, adia
mento da discussão do item n' 7, da pauta
de hoje por 10 sessões.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PRN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. q\,le o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O Sr. Robson Marinho - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB -SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSDB vota contra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-8-
PROJETO DE LEI N\' 1.074-A, DE 1989

(Do Sr. José Yunes)

Discussão única do Projeto de Lei n" 1.074,
de 1989, que altera o § 4" do art. 27 da Lei
n" 5.197, de 3 de janeiro de 1967, modificada
pela Lei n" 7.653, de 12 de fevereiro de 1988,
que dispõe sobre a proibição da pesca no
período em que ocorre a piracema; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa (Rela
tor: Sr. Vicente Bago); e, da Comissão de
Agricultura e Política Rural, pelo arquiva
mento, por prejudicialidade (Relator: Sr. Jo
nas Pinheiro).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI N' l.074-A DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O § 4"do art. 27 da Lei n"5.197,

de 3 de janeiro de 1967, com a redação dada
pela Lei n' 7.613, de 12 de fevereiro de 1988,
passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 27. . ..

§" 4'- .. ~. ·~~~ibid~ .~~~~~~ :.~.~.é~~~~· d~
reprodução de cada espécie aquática,
nas águas interiores e no mar territori'l!
brasileiro, no período fixado pela Sude
pe, sujeitando-se os infratores deste dis
positivo às seguintes. penalidades."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.
Vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-9-
PROJETO DE LEI N" 2.167-A, DE 1989

(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Discussão única do Projeto de Lei n" 2.167,
de 1989, que dispõe sobre a profissão de
Atendente de Enfermagem; tendo pareceres
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa (Relator: Sr. Men
des Ribeiro); e das Comissões de Trabalho,
de Administraçáo e de Serviço Público (Rela
tor: Sr. Antônio Carlos Mendes Thame); e
de Seguridade Social e FamI1ia (Relator: Sr.
Jofran Frejat), pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos. declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI N' 2.167·A DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Transformado em § I' o parágra

fo único do art. 23 da Lei n" 7.498, de 25
de junho de 1986. acrescente-se-Ihe o seguin
te:

§ 21' É assegurado aos Atendentes de En
fermagem admitidos antes da vigência desta
lei, o exercício das atividades elementares de
enfermagem. observando o disposto no art.
15 da Lei n" 7.498, de 25 de junho de 1986.

Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação. revogadas as disposições
em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte redação final:

PROJETO DE LEI N° 2.167-B, DE 1989

Altera o art. 23 da Lei n' 7.498, de
25 de junho de 1986, que "dispõe sobre
a regulamentação do exercício da enfer
magem e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 23 da Lei n" 7.498, de 25

de junho de 1986. passa a vigorar acrescido
de um parágrafo, numerado como § 2\', trans
formando-se o seu parágra'fo único em § 1",
na forma seguinte:

"Art. 23. .. .
§ \" ..
§ 2" Fica assegurado aos Atendentes

de Enfermagem admitidos antes da vi
gência desta lei o exercício das atividades
elementares de enfermagem, observan
do-se o disposto no art. 15 desta lei."

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

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
Deputado Mendes Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-10-
PROJETO DE LEI N' 3.638-A, DE 1989

(Do Sr. Hilário Braun)

Discussão única do Projeto de Lei n' 3.638,
de 1989, que atribui a denominação presunto
à produção que especifica e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e ·Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson); e, da
Comissão de Agricultura e Política Rural, pe
la aprovação, contra o voto do Sr. Ubiratan
Spinelli (Relator: Sr. Rospide Neto).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores -inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI N" 3.638-A, DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Denomina-se presunto, seguido

das especificações que couberem, exclusiva
mente o produto obtido com o pernil dos
suínos ou com a coxa e a sobrecoxa do peru.

Parágrafo único. O produto obtido com
a matéria-prima do peru terá a denominação
de presunto de peru.

Art. 2" O produto definido nesta lei pode
ser designado:'cru, defumado, tipà westfália,
tipo Bayone; enlatado, com osso ou de outra
forma que caracterize sua peculiaridade.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. IBSEN PINHEIRO - (PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - O PMDB
vota "sim".

O SR. LYSÂNEAS MACIEL (PDT - RJ,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDT abstém-se de votar esta matéria por
entendê-la verdadeiramente ridícula e fora
das atribuições do Congresso Nacional.

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB -SP.
Sem revisão do orador.) - O PSDB vota
a favor.

O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PFL se
abstém de votar.

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PT se abstém de votar.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PRN vota a favor do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte redação final:

PROJETO DE LEI N' 3.638-B, DE 1989

Atribui a denominação presunto à pro-
dução que especifica, e dá outras provi-

• dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I'! Denomina-se presunto, seguido

das especificações que couberem, exclusiva
mente o produto obtido com o pernil dos
suínos ou com a coxa e a sobrecoxa do peru.

. Parágrafo único. O produto obtido com
a matéria-prima do peru terá a denominação
de presunto de peru.

Art. 2' O produto definido nesta lei pode
ser designado: cru, defumado, tipo Westfália,
tipo Bayorie; enlatado, com osso ou de outra
forma que caracterize sua peculiaridade.

Art. 3' Esta lei entra me vigor na data
de sua publicação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
Deputado Nilson Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Encerrada a Ordem do Dia, passamos à
matéria que está sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Nos termos do art. 155 do Regimento In
terno os líderes dos partidos, abaixo assina
dos, vêm requerer a tramitação em regime
de urgência, do Projeto de Lei n' 5.374/90,
'já aprovado no Senado Federal, que trata
da prorrogação do prazo de vencimentos do
registro de partidos com Npresentação parla
mentar, federal ou estadual. - Gastone Ri
ghi, Líder do PTB - Ricardo Fiuza, Líder
do PFL - Brandão Monteiro, Vice-Líder do
PTB - Fernando Santana, Vice-Líder do
PCB - Paulo Paim, Vice-Líder do PT 
Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Euclides
Scalco, Líder do PSDB - Afif Domingos 
Líder do PL - Célio de Castro, Vice-Líder
do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
No> 5.374, DE 1990

(Do Senado Federal)

Discussão única do Projeto de Lei n"
5.374, de 1990, que prorroga o prazo
de vencimento do registro de partidos
com representação parlamentar federal
ou estadual. Pendente de parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Men
des Ribeiro para proferir parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, na qualidade de Rela
tor, designado pela Mesa.

O SR. MENDES RIBEIRO (PMDB - RS .
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nada há a opor quanto à constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do 'projeto
em causa. Enfoque-se ainda que, no mérito,
ele registra a possibilidade de figurarem nas
eleições os partidos políticos com represen
tação parlamentar em âmbito estadual ou fe
deral.

Nesses termos, sou pela aprovação do pro
jeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI N" 5.374 DE 1990

O Congresso Nacional deCreta:
Art. 1" O partido com representação

parlamentar, federal ou estadual, terá pror
rogado por doze meses o prazo previsto no
art. 12 da Lei n" 5.682, de 21 de julho de
1971, modificado pelo art. I'! da Lei n' 6.767,
de 20 de dezembro de 1979, quando seu ven
cimento se der em ano eleitoral até noventa
dias antes da realização das eleições, revali
dando-se os efeitos dos atos preliminares pra-
ticados. - -

Art. 2" -Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3" Revogam-se 'as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam 'Cjueiram perma-
necer como estão. (Pausa.) -

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nos termos do disposto no parágrafo único
do art. 194 do Regimento Interno, fica dis
pensada a redação final.

O projeto vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Chamo a atenção dos Srs. Deputados para

\ o fato de que, na sessão de ontem,-à vista
"da questão de ordem formulada pelo nobre
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Deputado Gérson Peres, a Presidência dei
xou de submeter à votação requerimento fir
mado pelas lideranças partidárias, no sentido
da adoção do regime de urgência para a tra
mitação do Projeto de Lei n" 3.683, de 1989,
oriundo do Senado Federal, que dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras provi
dências.

Tomei a decisão tendo como pressuposto
o fato de que referida proposição - bem
como outras sobre o mesmo assunto - en
contrava-se sob exame da Comissão Mista
instituída com a finalidade de elaborar o Pro
jeto do Código de Defesa do Consumidor.

Em face do interesse público de que se
reveste a matéria, decidi rever a questão, pois
o projeto aprovado pela aludida Comissão,
apesar de publicado no Diário do Congresso
Nacional de 16 de maio de 1990 - Parecer
n" 45, de 1990 - CN - não nos foi oficial
mente informado.

Assim, havendo interesse manifesto das li
deranças em apreciar de imediato o P~ojeto

de Lei n" 3.683, de 1989, em atenção à ques
tão de ordem do ilustre Deputado Gérson
Peres, faço as seguintes ponderações: 1") não
obstante a literalidade do art. 48 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias no
que se refere ao Código de Defesa do Consu
midor e o fato de que tal projeto tenha sido
apreciado no Senado Federal como código,
a Mesa desta Casa, tanto na sua distribuição,
quanto na de outros sobre o mesmo tema,
não vislumbrou qualquer complexidade e
abrangência de modo a justificar o procedi
mento especial. Tal entendimento, embora
remonte à época do Regimento revogado,
tem expressa previsão no art. 212, parágrafo
único do Estatuto Interno em vigor:

"A Mesa, só receberá projeto de lei,
para tramitação na forma deste capítulo,
quando a matéria, por sua complexidade
ou abrangência, deva ser apreciada co
mo código."

2") O próprio Senado Federal, conquanto
o tenha apreciado como código, assim não
o nominou, pois su~ ementa anuncia apenas:

"Dispõe sobre a proteção. do consu
midor e dá outras providências."

3") Ao subscrever o requerimento de ur
gência sob exame, as lideranças, represen
tando. a quase totalidade da Casa, deixam
entrever sua renúncia ao procedimento espe
cial, concordando, pois, com a tramitação em
curso adotada pela Mesa. Ainda que, para
argumentar, devesse prevalecer o rito espe
cial previsto nos arts. 205 e 21.3 do Regimento
Interno, pode-se ponderar que os aspectos
que justificariam a abrangência e complexi
dade já se encontram satisfeitos.

Com efeito, o assunto já foi debatido nas
Comissões Permanentes da Casa desde o final
de 1988, através dos vários projetos apresen
tados sobre o tema. Também o foi examinado
exaustivamente' pela Comissão Mista acima
referida, e de outra forma não agiu o Senado
Federal através da Comissão Mista ali insti-

tuída para apreciar exatamente o Projeto de
Lei n" 3.683/89.

Dessa maneira, se o Plenário, no exercício
de sua soberania, decidir por ratificar o pro
cedimento até aqui adotado, não será esta
Presidência, em face dos reclamos sociais que
exigem a imediata positivação da matéria,
óbice a que se criem condições para preva
lecer o maior interesse público. Assim, vou
submeter o requerimento a votos ~o Plená
rio.

o Sr. Gérson Péres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Gerson Peres, pela ordem.

O SR. GÉRSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estava
ocupado em meu gabinete, quando ouvi V.
Ex" anunciar a justificativa para reformular
a posição e modificar a decisão anterior.

O que estranho, Sr. Presidente, não são
os lobbies relativos à elaboração desse códi
go; se falarmos em lobby nesta Casa, cada
Sr. Deputado haverá de analisar conscien
temente e reconhecer que ele existe de fato.
O lobby trabalha aqui dentro. Está presente
nas conversas. Mas em nenhum momento me
passou pela cabeça que um Deputado pu
desse ser instrumento de lobby ou tivesse in
teresses subalternos. Não podemos deixar de
conversar com os lobbystas, nem deixar de
estar vigilantes quanto aos preceitos da legali
dade nesta Casa.

Fala-se tanto aqui em defender a Consti
tuição, em respeitar a lei, e se critica o Presi
dente da República porque quer transformar
se num ditador, porque não cumpre a Consti
tuição.

Não entendo mais nada. Modesto Parla
mentar, mas cumpridorde meus deveres,
acompanhei a tramitação desse projeto cerca
do de inúmeros interesses, quer de produ
tores, quer de consumidores, quer de classes.
A propositura contém artigos atentatórios ao
próprio direito civil do cidadão e ao direito
do Estado. Citaria apenas o art. 90, por exem
plo, em que se determina que as multas pro
venientes desta lei sejam destinadas a uma
associação de classe, quando estas têm de
ir para os cofres do Estado, a fim de atender
ao povo, e não a.uma associação de classe,
parte facciosa em toda transação que se fizer.

Não vou prejulgar o comportamento de
ninguém, nem da própria associação, se apro
vada lei desta natureza. Aí, sim, é que seria
imoralidade, porque não sei quem éo presi
dente dessa associação. Amanhã, ele poderá
ser um instrumento de caça às multas, para
fazer a associação ter dinheiro em seus cofres.
O prejulgamento das pessoas aqui é muito
sério.

Tenho pelos jornalistas desta Casa o mais
profundo respeito. Acho que eles colaboram,
mas li nos jornais de hoje, inclusive no Jornal
de Brasília, algumas considerações feitas pela
jornalista Carmen Kozak, colocando as pala
vras na boca do Deputado Joaci Góes, meu

eminente colega, a quem tributo meu respei
to. Vou ler o texto, para que todos tomem
conhecimento da reportagem:

"A decisão do Vice-Presidente da Câ
mara e a conduta do Deputado Gérson
Peres geraram descontentamento nos
Parlamentares que defendiam a aprova
ção do Código. O relator da proposta,
Deputado Joaci Góes (PSDB - BA),
afirmou: É uma imoralidade a não apro
vação do Código por causa de interesses
subalternos! Preferindo não acusar os
colegas da Câmara, Góes disse que "há
muitos lobbies que trabalham contra a
proposta". Ele considera "inconcebível
que o Presidente da Mesa tenha acatado
uma questão de ordem que contraria to
dos os entendimentos firmados entre
produtores e consumidores, bem como
entre as lideranças partidárias."

E vai por aí, desancando os prejulgamen
tos. É isso que me preocupa. Tenho pelo
Deputado Joaci Góes profundo respeito. S.
Ex' trabalhou com interesse público sobre
matéria da mais alta responsabilidade. Mas
não seria eu acusado de procrastinador de
proposição há mais de um ano em tramitação
nesta Casa. Há outras matérias aqui de gran
de interesse público em tramitação há mais
tempo, inclusive aquelas de interesse eleito
ral, moralizadoras.

Há um projeto meu, engavetado no Sena
elo, de alto interesse morali.zador das elei
ções, e aquela Casa ainda não o apreciou.
Esse projeto tem mais de três anos. Há coisas
assim.

Clóvis Bevilácqua fez o Código Civil, a pe
ça mais grandiosa da legislação civil no mun
do. Quem estiver estudando Direito e preci
sar de aconselhamento para determinadas si
tuações, antes de consultar qualquer outra
legislação, abrirá o Código Civil para buscar,
por analogia, todas as razões legais para o
que defende. E Clóvis Bevilácqua elaborou
um código para não envergonhar o País, mas
sim, engrandecê-lo, como de fato ocorreu.

Sr. Presidente, durante seis anos, o Código
Penal brasileiro tramitou nesta Casa. Mas
querem apreciar o Código do Consumidor
rapidamente, sob a alegação de que o consu
midor está desprotegido. Perdoem-me os
eminentes colegas, mas isso é balela. O Brasil
tem um acervo de leis de proteção do consu
midor em legislação ordinária. Apenas não
as cumpre. A Lei de Economia está aí; no
entanto, não é cumprida. O consuuvdor é
explorado. Há um abuso no que concerne
a ele.

Quero esclarecer aos nobres pares que le
vantei a questão de ordem estribado na Cons
tituição Federal e no Regimento Interno des
ta Casa. Desafio algum jurista a negar as mi
nhas razões. A Constituição fala em legisla
ção. Tenho o Regimento Interno em mãos.
Se for lê-lo, levarei uma hora. Mas posso
afirmar que ele contém os ritos para os proje
tos de código - Capítulo m, Título VI. Lerei
uma parte, para não passar aqui como mero
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instrumento de quem quer que seja, porque
aqui todos são independentes e corretos. Sou
independente. Não dependo de grupos eco
nômicos para reeleger-me ou para estar aqui
durante tantos anos de mandato popular.

Diz o art. 205 do Regimento:

"Recebido o projeto de código ou
apresentado à Mesa, o Presidente comu
nicará o fato ao Plenário e determinará
a sua inclusão na Ordem do Dia da ses
são seguinte, sendo publicado' e distri
buído em avulso.

§ ,1" No decurso da mesma sessão,
ou logo após, o Presidente' nomeará Co
missão Especial para emitir parecer so
bre o projeto e as emendas.

§ 2" A Comissão se reunirá no prazo
de duas sessões, a partir de sua consti
tUição, para eleger seu Presidente e três
Vice-Presidentes.

§ 3" O Presidente da Comissão de
signará em seguida o relator - qual e
tantos' relatores parciais quantos forem
necessários piua as diversas partes do
código." .,. .

Esse código não teve ne'nhuril relator par-
cial. . .

§ 4" As emendas serão apresentadas
diretamente na Comissão Especial, du-

, rante, o prazo de vinte sessões consecu
tivas" --;- isso não foi feito - "contado
da instalação desta, e encaminhadas,.à
proporção que, forem sendo. oferecidas
aO,s rçlatore,s d,as p:;lrtes, a que se referi
rem."

É imenso o rito legal, Sr. Presidente.
Como estou obstruindo, se apenas peço

respeito à lei? Em que posso ser censurado,
se peço aos que fazem a lei que a cumpram?

Não, Sr. Presidente. O Código do Consu
midor deve ser aprovado dentro dessa lei.

(Intervenção do Sr. Deputado Samir
Achôa. Fora do microfone.) .

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)

,O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência pede ao nobre Deputado
Gerson Peres que conclua a ~ua questão :de
ordem.

O SR. GERSON PERES - O nobre Depu
tado Samir Achôa, Parlamentar responsável,
está aborrecido porque o código está aqui
há um ano. Estranho que S. Ex' só se abor
reça agora, quando quer que o código saia
a toque de caixa. Mas a toque de caixa, Sr.
Presidente, não vai sair, porque, tal como
o Deputado Samir Achôa tem direito de de
fender suas idéias, também tenho o meu de
ser vigilante à lei. O código poderá ser argüi
do, na sua inconstitucionalidade, no Supremo
Tribunal Federal, se não tramitar nos estritos
termos do Regimento desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência pede a V. Ex' que conclua
a questão de ordem.

O SR. GERSON PERES - Já vou termi
nar, Sr. Presidente. Gostaria apenas de dizer
à imprensa que minha intensão foi a de reS-

guardar o d'ireito de ter minhas emendas
apreciadas, o que não aconteceu. Essa opor
tunidade agora V. Ex' me oferece, Sr. Presi
dente, porque, se lhe desse urgência, eu não
poderia colher, em 24 horas, 129 assinaturas,
para colocá-las em 24 emendas e renová-Ias.
Diante disso, espero que o código caminhe
dentro do processo determinado por V. Ex'.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em resposta ao nobre Deputado Gerson
Peres, esta Presidência decidiu a matéria on
tem sob a ótica de que se 'tratava de código.
Em assim sendo, deveria ter tramitação espe
cial. No entanto, nobre Deputado, o requeri
mento de urgência não fala em código.

"Requeremos nos termos do Regi
mento, urgência para a tramitação do
Projeto de Lei n' 3.683/89, do Senado
Federal, nos termos do art. 155 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputa
dos."

O Senado Federal. quando trata desse as
suntb, dispõe sobre proteção do consumidor
e dá outras providências.

No avulso distribuído pela Câmara dos De
putados', consta o Parecer do Relator desig
nado pela Mesa, em substituição à Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias ao Projeto de Lei n° 3.683, de
1989, do Senado Federal. Portanto, nobre
Deputado, em momento algum se fala em
Código de Defesa do Consumidor. Dispõe
sobre a proteção do consumidor.

O SR; GERSON PERES - Esta é mais
uma razão para a ilegali<;lade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Em segundo lugar, V. Ex' tem razão. Tra
ta-se de matéria muito importante para ser
aprovada imediatamente. Se o Plenário deci
dir soberanamente que dá o regime de urgên
cia, a Presidência mandará ler hoje os pare
ceres da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, da Comissão de Defesa do
Consumidor. Meio Ambiente e Minorias e
da Comissão de Finanças e Tributação e abri
rá prazo de duas semanas para emendas. Na
próxima terça-feira, colocará em votação essa
matéria, que é realmente muito importante
para ser votada imediatamente. A Presidên
cia está resguardando a Casa na votação desta
matéria.

O Sr. Samir Achôa - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre
Deputado Samir Achôa.

O SR. SAMIR ACHÔA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a redação dada à emenda constitucional, com
exceção do prazo de quatro meses, é de mi
nha autoria, já na Subcomissão. Evidente
mente, quando redigimos o código, entendeu
a Casa que seria uma lei de tramitação nor
mal, fato que já foi decidido. Portanto, a
matéria não está sendo votada de afogadilho.
Ela foi discutida no Brasil inteiro, com todos

os segmentos da sociedade. Foram feitas via
gens por todo o País, com a participàção da
sociedade. São quase dois anos de luta. Agra
deço a V. Ex' a presteza, a inteligência para
solucionar esse problema, porque realmente
o código tem de ser analisado, sob pena de
não ser votado ainda neste ano.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Meu caro colega, Deputado Gerson Peres,
V. Ex'...

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
antes que V. Ex' conclua, permita-me inter·
rompê-lo.

Sr. Presidente, estranho, de maneira res
peitosa, o fato de V. Ex', agora, vencido o
prazo, apresentar uma decisão sobre a qual
não houve recurso à Mesa, a fim de que o
Plenário se manifeste. V. Ex' vai infringir
mais uma vez o Regimento. Decidiu V. Ex'
ontem não conceder a urgência. Ninguém r~·

correu da decisão de V. Ex', nem V. Ex'
ex·offieio recorreu ao plenário. Como vinte
quatro horas depois V. Ex' vai colocar em
plenário a votação?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex'não ouviu bem minha leitura. On
tem não foi apresentado o recurso de urgên
cia. O pedido de urgência ficou sobre a mesa.
Então, a Presidência mandou que a Asses·
soria Jurídica da Presidência examinasse o
assunto, para dar uma decisão correta.

Ainda ontem - peço a colaboração do De
putado Gerson Peres - a Presidência, para
estribar sua decisão corretamente, como sem
pre tem procurado fazê-lo, pediu que o nobre
Deputado Nélson Jobim se manifestasse so
bre o assunto. S. Ex' afirmou não estar prepa
rado naquele momento para decidir a respei
to daquela questão. Assim sendo, a Presi
dência mandou que o pedido de urgência fos
se examinado pela Assessoria Jurídica da Me
sa, que, hoje, trouxe esta decisão. Em todo
Parlamento, o Plenário é soberano sobre as
questões divergentes. Assim sendo, a Presi
dência não tem outra alternativa senão sub
meter a Plenário.

Não é um simples artífício do Regimento
Interno que poderá contrariar a vontade da
maioria dos Líderes desta casa e do povo
brasileiro. O estatuto foi feito para agilizar
os trabalhos, e não para prejudicá-los.

O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, pe·
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - Rfr
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a meu juízo, V. Ex' decidiu questão de ordem
muito bem. Quanto à matéria em defesa do
consumidor,' pela sua, importância, deverá
atrair nossa atenção, e eu próprio pretendo
participar de usa discussão. Mas ocorre uma
circunstância regimental: temos que votar a
seguir o requerimento de dez partidos, solici
tando urgência para votação da política sala
rial, matéria que não recebe oposição neste



7492 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1990

plenário - eis que se trata apenas de urgên
cia. O mérito será discutido adiante.. "

Requeiro preferência para a votação do
requerimento cujo primeiro signatário sou
eu, além de mais nove partidos. Depois vota
remos o requerimento que está neste mo
mento à frente de V. Ex'

O Sr. Gerson Peres - Pela ordem, Sr. Pre
sidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, veja
onde me estou intrometendo. É até possível
que os jornais amanhã digam que sou contra
a política salarial. Não é verdade. um homem
de consciência tranqüila, cumpridor de meus
deveres.

V. Ex' retoma a posição, embora, no meu
modesto entendimento contrariando o Regi
mento, após passado o prazo e já haver uma
decisão terminativa de V. Ex' de que não
dava urgência - está expresso nas notas ta
quigráficas - mas se fixava em dois disposi
tivos regimentais para tramitação normal nas
duas Casas. V Ex' retoma a posição; recon
sidera em parte sua posição. Muito bem, vou
respeitá-la, mas inverter agora os papéis,
não. Vamos votar. Estou aqui comandando
esse processo pelo meu partido e pedirei, logo
em segida, verificaçao de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Outro Líder deseja manifestar-se sobre
a matéria? (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ha
roldo Lima.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B" - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de manifestar-me em nome do PC
do B, apoiando esse pleito do Deputado Ib
sen Pinheiro.

Sr. Presidente, é importante, sem dúvida,
a discussão que está sendo trabada em tomo
do Código do Consumidor. A argumentação
levantada pelo Deputado Gerson Peres me
rece apreciação de toda a Câmara e tem sua
justificativa, que precisa ser examinada com
muito cuidado. Por isso mesmo, nós, do PC
do B - e certamente outros Parlamentares
desta Casa - gostaríamos de examinar me
lhor a questão, dentro da correção e da pru
dência que a importância do tema está a exi
gir.

É fundamental que a Câmara delibere pela
inversão de pauta proposta pelo Deputado
Ibsen Pinheiro, em virtude de estarmos com
um requerimento de urgência sobre a Mesa,
assinado por dez Líderes. Não se" trata de
apreciar o mérito da questão. Trata-se apenas
de votar o requerimento de urgência. Tere
mos oportunidade posteriormente de exami
nar o mérito, com o cuidado que também
a matéria está a exigir.

Por esta razão, o PC do B apela ao Depu
tado Gerson Peres, no sentido de que S. Ex'
concorde com essa inversão de pauta, que
não significa prejuízo, nem das questões que
S. Ex' está levantando, que devem ser exami-

nadas com todo cuidado nem do regime de
urgência pleiteado por dez Líderes desta Ca
sa.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
de pleno acordo. Atendo ao apelo dos Depu
tados Ibsen Pinheiro, Afif Domingos e Ha
roldo Lima.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, preferên

cia para votação do requerimento de urgên
cia, sobre Política Salarial.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB.

O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ. (PRN
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o requerimento, com o qual a Lide
rança do Governo concord:J, é de urgência;
não de urgência urgentíssima.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta votação é do requerimento de inver
são da pauta para que, ao invés de ser votada
agora a urgência do projeto de lei de proteção
ao consumidor, seja votado o requerimento
de urgência para a votação do Projeto de
Lei n' 5.340/90.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. IBSEN PINHElRO (PMDMB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, pe!mita-me um esclarecimento, para
que não fique uma posição dúbia.

O Deputado Arnaldo Faria de Sá talvez
não tenha a informação, mas o "Deputado
Renan Calheiros, Líder do Governo, concor
dou com o requerimento, nos termos em que
está vazado, para urgência urgentíssima. Te
mos o compromisso, isto sim, de agora não
levar essa matéria para o mérito, até porque
não temos ainda esse entendimento sobre o
mérito. A matéria será examinada a seguir,
mas o requerimento é de urgência urgentís
s!ma, em entendimento dos partidos signatá
nos, e não há oposição de nenhum partido,
porque ainda não está em discussão o mérito.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ. - Sr.
Presidente, por favor, em que termos está
vazado o requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O requerimento é o seguinte:

"Sr. Presidente, as bancadas dos parti
dos políticos com representação na Câ
mara dos Deputados, que por seus líde
res esta subscrevem, requerem a V. Ex'
urgência para tramitação do Projeto n'
5.340/90, na forma do art. 155 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputa
dos." .

Art. 155. "Poderá ser incluída auto
maticamente na Ordem do Dia para dis
cussão e votação imediata, ainda que ini
ciada a sessão em que for apresentada,
proposição que verse matéria de rele
vante e inadiável interesse nacional;" a
requerimento da maioria absoluta da
composição da Câmara, ou de Líderes
que representem este número, aprovado
pela maioria absoluta dos Deputados,
sem a restrição contida no § 2' do artigo
antecedente.

Art. 154. .. .
§ 2' Estando em tramitação duas

matérias em regime de urgência, em ra
zão de requerimento aprovado pelo Ple
nário, não se votará outro.

Com exceção desse, quando há maioria ab
soluta de Deputaqos ou de Líderes que repre
sentem este percentual.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Líder do PMDB, Deputado Ibsen
Pinheiro, afirmou que, aprovada, a urgência
urgentíssima, o projeto de lei da política sala
rial não seria imediatamente posto em vota
ção. Se fôssemos seguir o Regimento ao pé
da letra, o art. 67 estabelece que a sessão
extraordinária - como a que se realiza no
momento - "será destinda exclusivamente.
à discussão e votação das matérias constantes
da Ordem do Dia." O que não é o caso.
No entanto, diante da ponderação do Líder
do PMDB, Deputado Ibsen Pinheiro, de que
a matéria não será colocada imediatamente
em votação, a Liderança do PRN vem mani
festar sua concordância.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
As Bancadas dos Partidos Políticos com

representação na Câmara dos Deputados
que, por seus líderes, esta subscrevem, reque
rem a Vossa Excelência urgência para a tra
mitação do Projeto n' 5.340/90, na forma do
art. 155 do Regimento Internó da Câmara
dos Deputados.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. 
Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB; Euclides
Scalco, Líder do PSDB - Domingos Leonelli,
Líder do PSB - Roberto Freire, Líder do
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PCB - José Fernandes, Líder do PST 
Haroldo Lima, Líder do PC do B - Doutel
de Andrade, Líder do PDT - Afif Domingos,
Líder do PL - Amaral Netto, Líder do PDS
(sem entrar no mérito) - Paulo Paim, Vice
Líder do PT.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENT~ (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS --.: PA. Sem
revisão do orador. ) - Sr. 'Presidente, na qua
lidade de Líder do f>DSnestasessão', peço
verificação de votação. (Pausa.)

Sr. Presidente, peço desculpas. Referia-me
à urgência do Código de Defesa do Consu
midor. Mas com relação à urgência desta me
téria, estou de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo sido retirada a urgência requeiída
pelo nobre Deputado Gerson Peres, a Presi
dência declara o resultado da votação. Apro
vado o requerimento.

O Sr. i~sé Lins - Sr. Presidente, peço
a palavra para fazer declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não tendo
havido reunião do .PFL - que· deveria ter
sido realizada em função dessa matéria -,'
declaro que o PFL vota pela abstenção.

O SR. PRESIDENTE.(lnocêncio Oliveira)
- V. Ex' será atendido.

Antes de passar ao item 3 da pauta, a Presi
dência esclarece ao Plenário que, apesar de
aqui aprovar e colocar em votação para regi
me de urgência o prujetO. de proteção ao con
sumiclor resguardou o interesse maior da Ca
sa. Hoje seriam lidos os pareceres das três
Comissões Técnicas encarregadas de decidir
sobre a,matéria. Em seguida se. abriria o pra-.
zo de, duas sessões para apresentação de
emenqas. Na próxima terça-feira, a, matéria
com parecer do relator sobre as emendas se
ria submetidas à decisão do Plenário. Vale
salientar a lisura com que a Mesa da Câmara
dos Deputados está agindo, para que matéria
de tamanha i~portância 'lâo seja votada aço
dadamente. E necessário que seja discutida
de tal forma que permita aos demais colegas
apresentarem emendas ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, ur

gência para a tramitação do Projeto de Lei
n" 3.683/89 do Senado Federal, nos termos
do art. 155 do Regin,ento Interno da Câmara.
dos Deputados.

Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. 
Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Euclides
Scalco, Líder do PSDB - José Lins, Vice-

Líder do PFL - Afif Domingos, Líder do
PL - Gumercindo Milhomem, Líder do PT
- Aldo Arantes, Vice-Líder do PC do B 
Amaral Netto, Líder do PDS - Roberto Frei
re, Líder do PCB - Domingos Leonelli, pl
PSB - Vivaldo Barbosa, p/PDT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente. peço
verificação de votação:

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se proceder à verificação de votação,
tendo em vista que o nobre Deputado Gerson
Peres está no exercício da Liderança do PDS.

O Sr. Robson Marinho -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB -SP.
Sem revis.ão do orador.) - Sr. Presidente,
inicialmente, solicito a V. Ex' que registre
o resultado da votação. Respeito a decisão
do ilustre Líder do PDS de solicitar a verifica
ção, o que tem amparo regimental. Estranho
é que o Líder do PDS é um dos subscritores
do requerimento de urgência. Põrtanto, que
ro registrar a estranheza do nosso partido.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra
a V. Ex' pela ordem.

O SR. GERSON PERES (PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apenas para deixar claro e. registrado nos
Anais, para não parecer que estamos aqui
querendo brincar em serviço. O Líder assi
nou, mas teve de viajar'e me passou a pasta.
Não sou obrigado a pensar como ele, mas
sou o Líder.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência solicita aos Srs. Deputados
presentes nas diferentes dependências da Ca
sa que compareçam imediatamente ao plená
rio, pois teremos votação nominal pelo siste
ma eletrônico.

O Sr. Robson Marinho - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra
a V. Ex' pela ordem.

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB -SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Liderança do PSDB recomenda à sua ban
cada vote "sim" pela aprovação da urgência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O PSDB vota "sim".

O Sr. Lysâneas Maciel - Sr. Presidente,
peço apalavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Concedo' a palavra
a V. Ex' pela ordem.

O SR. LYSÂNEAS MACIEL (PDT - RJ.
Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidente,

o PDT recomenda à sua bancada que vote
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O PDT vota "sim".

OSr. Haroldo Lima- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex' pela ordem.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA
- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PC doB recomenda à sua bancada vote
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O PC doB vota "sim".

O Sr. Elias Murad:"" Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente~

será que já estão soando as campainhas?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sim, estão. Já autorizei.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O PDS vota "não", Votam "sim" os se
guintes partidos: PL, PFL, PMDB, PTB,
PSC, PCB, PSB, PT.

A Presidência reitera o apelo aos Srs. De
putados, no sentido de que se dirijam imedia
tamente ao plenário, pois teremos, dentro
de poucos instantes, votação nominal pelq
sistema eletrônico.

O Sr. José Genoíno -Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)'
- Tem V,. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. 'JOSÉ GENOINO(PT - SP. Sem
revisão d.o orador.) - Sr. Presidente, faço
um apelo a9 meu amigo e adversário Amaral
Netto, pela sua consciência cívica - apesar
de suas convicções direitistas - pela nossa
convivência plural e democrática e pela im
portância da matéria, no sentido de que retire
o pedido de verificação feito pela Liderança
do PDS.

O Sr. Amaral Netto - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio @liveira)
- Tem V. EX" <} palavra.

O SR. AMARAL NETTO (PDS-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
licença a V. Ex' para responder a meu caro
amigo, Deputado José Genoíno, de quem di
go sempre que nos pretendemos matar limpa
mente. Quero dizer a V. Ex' e ao Deputado
José Genoíno que não temos no PDS a disci
plina que tem o PT, mas tenho profundo res
peito pelos Vice-Líderes aos quais incumbo
de tomar a posição de Liderança em determi
nado momento.

Não estou de acordo com o meu Vice-Lí
der, porque acho que este projeto deveria
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ser aprovado hoje. Mas não posso desauto
rizá-lo e tenho que seguir o voto dâdo por
S. Ex'

O SR. JOSÉ GENOÍNO - O voto tem
subordinação?

O SR. PRESIDNETE (Inocêncio Oliveira)
- Solicito a todós os Srs. Deputados que
tomem seus lugares, a fim de ter início a vota
ção pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas
bancadas queiram registrar seus códigos de
votação.

Os Srs. Deputados que se encontram nas
bancadas queiram acionar simultaneamente
o botão preto do painel e a chave sob a banca
da, até que as luzes do posto se apaguem.

O Sr. Virgildásio de Senna - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. EX' a palavra.

O SR. VIRGILDÁSIO DE SENNA ( PSDB
-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, pedi a palavra pela ordem para deixar
consignado um registro referente ao inciden
te regimental ocorrido agora. Os Parlamen
tares e as sociedades funcionam segundo re
gras aceitas por todos os seus integrantes.
Um'Parlamento em que o Vice-Líder desau
toriza não a palavra, mas a assinatura do Lí
der em documento público registrado na Ca
sa, não pode funcionar corretamente.

Faço, pois, este registro, e o considero im
portantíssimo, para que as responsabilidades
fiquem fixadas. Como é que um Parlamento
poderá funcionar bem, quando um Líder assi
na um documento público e, não obstante·
isso, sua decisão é desautorizada por uni dos
liderados, principalmente na ,qualidade de
Vice-Líder?

Este processo leva à desmoralização ,dos
acordos firmados e à irresponsabilidade fun
cional dos trabalhos da Casa. Expresso a' V.
Ex', Sr. Presidente, minha inconformidade
com este tipo de comportamento que é imoral
e anti-regimental.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, p.eço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

oSR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Virgildásio de Senna, por tachar de
imoral o procedimento do nosso Líder, deve
estar incluído entre aqueles que querem ga
nhar a eleição pelo processo demagógico, va
lendo-se do Código do Consumidor, votado
inconstitucional e ilegalmente no Congresso
Nacional.

Acima da Constituição, nada existe neste
País; mas, para ganhar eleição, vale cuspir
na Constituição. É mil vezes preferível assi
nar um requerimento de urgência e não per
mitir que o Líder pratique crime de imora
lidade do que a desfaçatez de pisotear na
Constituição do País e, a toque de véspera
de eleição, votar o Código do Consumidor,

para então repescar alguns votos nos Estados.
O PDS, Sr. Presidente, respeitou há pou

cos minutos um requerimento de urgência
em que não constava a assinatura de compa
nheiros. Não aceitamos insinuações do emi
nente Deputado Virgildásio de Senna de que
isto é uma imoralidade, uma irresponsabi
lidade, porque aqui muitos assinam papéis,
documentos e, na hora da votação, têm o
direito de rever suas posições, de reexaminar
a matéria, sem que isto lhes custe o ônus
da censura do eminente deputado baiano.

O Sr. Virgildásio de Senna - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a V. Ex' a palavra.

O SR. VIRGILDÁSIO DE SENNA (PSDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, fui citado nominalmente, embora em
minhas palavras não tenha feito citações.

O Sr. Deputado Gerson Peres, reconhe
cido nesta Casa como um boquirroto, traz
o meu nome à colação, entre aqueles que
desejam reeleger-se por via da aprovação de
um código. Ora, o discurso de S. Ex' é uma
censura pública ao seu Líder, que foi quem
assinou o requerimento.

Não estive lá para assiná-lo. Assinalei ape
nas uma falta regimental de comportamento
parlamentar. Não trouxe o nome de nenhuma
pessoa. Nenhum parlamento funciona quan
do a palavra do líder não vale nada, é pisotea
da, quando pode existir conluio para assinar
documentos e mandar retirá-los em seguida.
Não me elejo por conluios, processos ilegais
e imorais, nem deles participo.

Tenho merecido desta Casa respeito pelo
meu comportamento. Se o Líder do PDS assi
na documentos sem conhecimento de causa,
como quer dizer o Deputado Gerson Peres,
se não sabe da tramitação de um código e,
ainda assim, assina documento, que sobre is
so decidam o conselho de parlamentares e
os membros de sua bancada. O discurso se
guinte, em réplica ao registro que fiz de trata
mento antiparlamentar da matéria, represen
ta, no meu entendimento, apenas uma censu
ra pública ao Líder do PDS, que subscreveu
o documento.

O Sr. Del Bosco Amaral- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio de Olivei
ra) - Tem V. Ex' a palavra.

O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, é inegável que o Governo Federal vem
tentanto obstruir o funcionamento desta Casa
- todos sabemos disto, lamentavelmente. E
estou a cavaleiro para dizê-lo porque 90%
das vezes votei com esse mesmo Governo.
Mas isso é possível pela incúria e pela omissão
dos próprios Parlamentares. Não há por que
chorar, se o Governo quer obstruir nossos
trabalhos, Sr. Presidente. Se a Casa estivesse
cheia de Deputados para votar - e V. Ex'
mesmo está aí presidindo e convocando ses
sões extraordinárias - não teríamos proble-

mas. O Governo deliberadamente tenta aca
bar com a imagem do Congresso Nacional.
Já concluí a respeito disso como Parlamentar
que vota de forma independente. Mas tam
bém é verdade que os Parlamentares estão
dando campo para que isso aconteça. Se, em
vez de 175 Deputados, houvesse 300 ou 400
Deputados presentes, não existiria Governo
que pudesse levantar-se contra o Congresso
Nacional.

Há choradeira de parte a parte, há boas
e más intenções camufladas que estão corren
do soltas heste plenário. Na verdade, Sr.. Pre
sidente, precisamos acabar com as denomi
nadas faltas justificadas por chamamento de
bases e por motivos de ordem política. As
faltas por motivo de saúde continuam sendo
justificáveis. Se não votarmos as matérias an
tes da campanha eleitoral, estaremos fazendo
o jogo do Palácio do Planalto, que quer aca
bar com as candidaturas dos que lutaram pela
democracia neste País.

Estou à vontade porque voto de acordo
com minha consciência e 90% das vezes tenho
acompanhado o próprio Governo. Mas ocor
re que o Governo neste instante está tentando
acabar com o Congresso Nacional; e tem le
vado a melhor" porque os Parlamentares, na
sua esmagadora maioria, estão omissos e até
coniventes como o que vem do Palácio do
Planalto. O resto é mera choradeira e mera
revolta.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. AMAURY MÜLLER - (PDT
RJ..Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr,5 e Srs. Deputados, peço vênia a V. Ex"
para, neste momento de votação, formular
apelo aos membros titulares e suplentes da
Comissão do Trabalho, de Administração e
Serviço Público, no sentido de que compa
reçam ao órgão tão logo se encerre esta sessão
extraordinãria da Câmara. Há necessidade
de realizarmos a reunião das quartas-feiras,
pois, entre outras matéria, devemos tratar
de dois assuntos de transcendental importãn;
cia: a votação de uma proposta de decreto
legislativo sustando os efeitos perniciosos do
Decreto n" 99.300, que coloca em disponibi
lidade, com redução de remuneração, servi
dores públicos estáveis, e a convocação da
superministra Zélia Cardoso de Mello, para
que esclareça à Comissão, à Casa e à Nação
a proposta do Governo de recuperação de
perdas salariais dos trabalhadores brasileiros.

Faço este apelo ao Plenário para que, no
momento em que se encerrar a sessão ex
traordinária, que já prejudica o andamento
normal das Comissões, possamos realizar a
qualquer hora a reunião da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público,
porque depois das 15h30min, infelizmente,
nada acontecerá, pois este é o País do carna
val e do futebol. Esta Casa deveria funcionar
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normalmente durante todo o dia de hoje, mas
o que fazer?

Aproveito a oportunidade para formular
este veemente apelo: é fundamental realizar
a reunião da Comissão ainda hoje, antes do
futebol, ou antes que a Comissão desapareça
por causa do futebol.

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
enquanto se aguarda a votação, gostaria de
fazer um comentário sobre a votação do Pro
jeto de Lei n; 3.638-A, aprovado há pouco
e. que atribui a denominação presunto à pro
dução específica e dá outras providências.

O projeto denomina presunto o produto
obtido com pernil de suínos, coxa e sobrecoxa
de peru. O produto obtido com matéria-pri
ma do peru será chamado, a partir de agora,
de presunto de peru.

Se tivesse tido oportunidade, gostaria de
acrescentar um artigo a esse projeto, proibin
do, a partir de agora, que o organísmo policial
chame "presunto" os seres humanos que en
contra nas beiras das rodovias, resultado de
conflitos entre quadrilhas e das chacinas do
esquadrão da morte no Brasil.

Espero que essa lei de relevância pública
que acabamos de aprovar impeça que se de
nominem "presunto" seres humanos, emba
lados ou não, que a tragédia brasileira ainda
produz.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência reitera o apelo aos nobres
pares para qpe compareçam imediatamente
ao plenário, 'pois estamos em pleno processo
de votação de matéria importante. Portanto,
solícito a presença dos nobres Deputados no
plenário para votar. Temos o máximo inte
resse em votá-la, e para isso a Presidência
vai esperar até às 13 horas, quando se encer
rará a sessão.

A Sr' Irma Passoni - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex'

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, estive
questionando há pouco o Deputado Gerson
Peres sobre o porquê de seu pedido de verifi
cação, quando a sua própria bancada, o PDS,
é favorável à aprovação do Código do Consu
midor. Disse-me S. Ex' que não teve emendas
contempladas, mas teve oportunidade de
proceder ao recolhimento de assinaturas de
Deputados e Senadores em apoio às suas
emendas.. Se não o fez, não pode obstruir
os trabalhos, impedindo a votação de matéria
que nos está sendo cobrada publicamente pe~

lo País e que é fruto de imenso esforço por
parte da Comissão.

O Deputado Gerson Peres já teve chances
de apresentar emendas, de defendê-las e até

de estar na Comissão, brigando para apro
vá-las. Se saiu derrotado, não pode usar ago
ra o instrumento individual, isolado, em pre
juízo de toda a Casa, impedindo a aprovação
do Código do Consumidor ainda hoje. Não
podemos trocar nossa eficiência parlamentar
nos vários estágios do processo legislativo por
uma atitude individual em plenário. Espera
mos que os Srs. Deputados que ainda não
compareceram ao plenário - basicamente
18 - venham o mais rápido possível, pois
e~ta votação é importantíssima; beneficia a
Nação, o Parlamento e não se justifica preju
dicá-la.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, como
fui citado nominalmente, peço a palavra para
contestar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a De
putada Irma Passoni não nega a tradição em
todos os seus pronunciamentos nesta Casa.
Veja a origem dessa Deputada. S. Ex' vem
do PT. É lógico que S. Ex' não pode fazer
uma análise isenta das minhas argumenta~

ções, para impedir que o Congresso pise na
Constituição, que invoca para defender os
consumidores.

Votaremos uma lei, pisando na Constitui
ção, e a Deputada Irma Passoni, que se jacta
ser defensora dos direitos dos trabalhadores,
começa a violentá-los, quando ignora a Cons
tituição. Não sou responsável por coisa algu
ma. Sou apenas vigilante gua,rdião da defesa
da Constituição, neste momento, como Par
lamentar. Minhas emendas S. Ex' não as co
nhece, porque não as viu, nem acompanhou.
Foram apresentadas, mas não analisadas 
outro pisão dado no Regimento. Quanto S.
Ex', amanhã for à tribuna bradar que não
analisaram sua emenda, não examinaram seu
trabalho, ali estarei para lembrar que hoje
não fui contra o Código do Consumidor, mas,
sim, favorável a que fosse aprovado na estrita
norma constitucional e regimental, o que,
aliás, não será feito. Qualquer um de nós
amanhã poderá argüir a inconstitucionalida
de dessa lei, e os que·tiverem seus direitos
violentados poderão ir :m Supremo Tribunal
Federal provar que esta Casa mais uma vez
errou conscientemente, porque a Constitui
ção nas Disposições Transitórias, não manda
votar lei, manda votar código; e aqui se quer
tapar o sol com a peneira, votando-se uma
lei, em lugar de se votar o código.

Perdoe-me a Deputada Irma Passoni, mas
S. Ex' não tem razão, quando pretende res
ponsabilizar-me por prejudicar a votação de
uma lei a que sou favorável, desde que se
cumpra o Regimento, desde que se cumpra
a Constituição.

A Sr' Bete Mendes - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

A SRA. BETE MENDES (PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
gostaria de corrigir meu voto, visto que a
intençãO era votar "sim~', e apertei a tecla
errada.

Meu voto é "sim".
Gostaria de dizer, pela ordem também,

que faltam apenas dois Parlamentares, para
votarmos, com a urgência que a sociedade
brasileira merece, o Código do Consumidor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa que, por se tratar
de matéria em regime de urgência urgentís
sima, são necessários 248 votos "sim" e não.
os votos de 248 Deputados presentes. Portan
to, vai esperar até o final da sessão, se for
preciso, até às 13h. A Câmara dos Deputados
não pode deixar de decidir sobre esta ma
téria.

A SRA. DEPUTADA BETE MENDES 
Sr. Presidente. agradeço a informação de V.
Ex', visto que corrigi meu voto para que o
"sim" aumente e que até às 13h defendamos
o consumidor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência reitera o apelo aos nobres
Deputados presentes nas diversas dependên
cias da Casa para que compareçam imediata
mente ao plenário, pois estamos em processo
de votação, pelo sistema eletrõnico, de maté
ria importantíssima, que precisa ser decidida
por maioria absoluta de votos. Apesar de ter
mos atingido a maioria absoluta de presentes,
essa matéria, para ser incluída em regime de
urgência urgentíssima, precisará de 248 votos
"sim". Portanto, esta Presidência reitera o
apelo aos nobres Pares para que compareçam
imediatamente ao plenário, a fim de exercitar
o direito de voto.

O Sr. Gumercindo Milhomem - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente a imprensa noticiou ontem e hoje uma
ação espetaculosa, desenvolvida pelo Gover
no, com a participação de sindicalistas, cujo
objetivo declarado é obter um acordo, envol
vendo Governo, empresários e trabalhado
res. A Central Única dos Trabalhadores tem
sido apontada pelo noticiário como respon
sável pela não consecução do acordo, que
resultaria no fim das demissões, da corrosão
dos salários dos trabalhadores - que vem
aumentado mês a mês com a implantação
desse plano - e na reposição das perdas ante
riores.

Como, além de Parlamentar, sou também
sindicalista, tendo sido membro fundador da
Central Única dos Trabalhadores, quero ma
nifestar meu apoio às posições assumidas pela
CUT.

Sr. Presidente, é preciso que fique bem
·nítido o papel de cada parte envolvida em
uma discussão sobre política salarial, para
que as responsabilidades de cada um fiquem
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claras perante a opinião pública, particular
mente para a c1ass~ trabalhadora.

Qual tem sido o comportamento do Gover
no, com relação à discussão da política sala
rial? Foi amplamente noticiado pela impren
sa que o Partido dos Trabalhadores teria ado
tado posição de intransigência nessa discus
são, o que teria impedido um acordo prelimi
nar. Qual foi a posição defendida pelo Parti
do dos Trabalhadores naquele momento? A
de que não se poderia fazer uma política sala
rial, sem que se tratasse simultaneamente das
perdas ocorridas nos salários dos trabalha
dores, seja no período posterior à implan
tação do pacote do Governo, seja no período
anterior. O que queria o G{)verno? Que apro
vássemos uma política salarial que represen
tasse apenas medidas a serem tomadas daqui
para frente, como se estivéssemos concor
dando com a consolidação das perdas ocor
ridas anteriormente a esta data.

Evidentemente o Partido dos Trabalhado
res não pôde concordar com este posiciona
mento, razão pela qual não houve consenso.

Hoje, verificamos que os trabalhadores
têm lutado e conseguido acordos com o em
presariado, como também posições favorá
veis na Justiça e nos Tribunais Regionais.
Mesmo assim, o Presidente da República en
viou ao Congresso Nacional medida provi
sória sustando os efeitos concedidos pelos
Tribunais Regionais em favor dos trabalha
dores, enquanto a matéria não fosse julgada
pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. Re
firo-me à Medida Provisória n" 185, derrotada
pelo Plenário do Congresso Nacional. O que
fez o Presidente da República? Reeditou a
matéria através da Medida Provisória n" 190,
que, por sua vez, foi derrotada por nove a
zero no Supremo Tribunal Federal.

Assim, criou-se uma situação na qual o Go
verno colheu derrotas na sociedade, nas dis
cussões entre trabalhadores e empresários,
nos Tribunais Regionais, no Congresso Na
cional e, finalmente, no Supremo Tribunal
Federal. Os trabalhadores começaram a re
conquistar seus direitos, como a reposição
das perdas salariais.

O que acontece neste momento? O Go
verno se mostra interessado em aprovar uma
política de recuperação das perdas salariai~.

A própria Ministra da Economia, SI'" Zélia
Cardoso de Mello, que orientou a bancada
do Governo a não concordar com o que era
nosso ponto de vista - razão pela qual não
houve concenso - de que a política salarial
contemplasse a reposição das perdas anterio
res, declara que, provavelmente ainda nesta
semana, enviará ao Congresso projeto nesse
mesmo sentido. Só que o Governo não mais
aceita uma política salarial que garanta o po
der de compra do trabalhador daqui para
frente. Dessa màneira, nós nos encontramos
na seguinte situação. O Governo, que ante
riormente não queria conceder a reposição
das perdas salariais hoje diz: está bem. Dou
a reposição das perdas desde que fique garan
tido que os trabalhadores perderão daqui pa-

ra frente.' Assim, não terão a recuperação
dos seus salários.

Sr. Presidente, no momento em que o Go
verno constata da sua política econômica, in"
felizmente se confirmam nossas previsões de
que haveria desemprego, perda de salários,
quebradeira, recessão, diminuição da ativi
dade produtiva. Hoje, tudo isso acontece,
com a agravante de que temos uma inflação
novamente acelerada, que, segundo os insti
tutos de pequisas econômicas, já estão por
volta dos 10% ao mês.

O Presidente da República, acostumado
a divertir-se às custas do povo brasileiro, que
já foi ao fundo do mar, que já voou num
supersônico, que já deu tiros de canhão, que
anda de motocicleta e de jet sky contraban
deado, agora quer montar mais uma farsa;
quer armar um circo para jogar nas costas
da Central Única dos Trilbalhadores a res
ponsabilidade pelo fracasso do seu plano eco
nômico, pelas demissões, pelas perdas sala
riais, pelo fracasso da política econômica co
mo um todo e pelo retorno qa inflação.

Dessa forma, outra atitude não podería
mos ter senão trazer nossa irrestrita solidarie
dade à posição sensata e correta adotada pela
CUT de não compactuar com mais essa tenta
tiva de farsa, criando um bode expiatório pa
ra o frac<;lsso desse plano. Como advertimos,
desde o' primeiro momento, ele iria trazer
apenas infelicidade para o povo brasileiro,
particularmente para a classe trabalhadora,
que iria carregar nas costas os insucessos pro
vocados pela crise econômica que está viven
do nossa sociedade.

Por isso, reitero o posicionamento sensato,
correto e justo da Central Única dos Traba
lhadores, que não aceita a responsabilidade
por esses desmandos administrativos. Aliás,
hoje, o próprio Secretário de Administração
do Governo já está admitindo a possiblidade
de recontratar os funcionários recentemente
demitidos, o que mostra que não há qualquer
critério. Não poderia a CUT compactuar com
o projeto de implantação de medidas de re
forma administrativa absolutamente sem cri
térios, como já demonstrado.

Há setores do serviço público que estão
precisando de mais funcionários, como, por
exemplo, o de assistência à saúde e o de sa
neamento básico. São setores que realmente
interessam aos pobres e oprimidos, hoje jaco
samente chamados pelo Presidente de desca
misados.

Registro nosso apoio irrestrito ao trabalho
desenvolvido pela Central Única dos Traba
lhadores, que tem perseguido o acordo, mas
o acordo justo, que favoreça todas as partes
e não compactue com a farsa montada pelo
Poder Executivo.

Era o que tinha a dizer.

o Sr. Geraldo Alckimin Filho - Sr. Presi
dente, pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncicn'Oliveira) ,
- Pela ordem, concedo a palavra ao nobre
Deputado Geraldo Alckmin Filho.

o SR. GERALDO ALCKMIN FILHO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, St'S e Srs. Deputados, gostaria
de realçar, neste momento, alguns aspectos
extremamente inovadores que o projeto de
lei que institui o Código de Defesa do Consu
midor traz para a população, para a sociedade
e para o consumidor brasileiro.

Em primeiro lugar, prioriza o aspecto pre,
ventivo, permitindo ao Ministério Público a
análise abstrata e administrativa dos contra
tos. Em segundo; dá realce aos aspectos edu
cativos, procurando aprimorar as relações de
consumo. Em terceiro, promove o ressarci
mento cívil, tornando mais rápidas - agili
zandoe facilitando - a troca de produtos
defeituosos e a devolução do dinheiro pago,
corrigido monetariamente, ou o abatimento
do preço proporcionalmente ao defeito, seja
do produto, seja do serviço. Depois, regula
menta a publicidade enganosa, podendo até
mesmo impor a chamada contrapropaganda.

O projeto de lei também torna a oferta,
de produt{)s integrantes do contrato em juízo,
permite a possibilidade de ações coletivas 
hoje, há apenas ações individuais -fortalece
os órgãos de defesa do consumidor - como
o Procon - para que possam intimar as em
presas a comparecerem para um entendimen
to amigável, permitindo a esses órgãos a pos
tulação em,juízo em defesa do consumidor.

Enfim, o projeto de lei do Código do Con
sumidor, fruto de ampla participação da so
ciedade, de fornecedores e de órgãos de defe
sa do consumidor traz aprimoramento nas
relações de consumo, além de buscar melho
rar a qualidade dos produtos e serviços ofer
tados à população, tanio privados, quanto
públicos.

O Código de Defesa do Consumidor é uma
imposição constitucional, na medida em que
a Carta Magna estabeleceu, no art. 48 das
Disposições Constitucionais Transitórias,
que "o Congresso Nacional, dentro de cento
e vinte dias da promulgação da Constituiç'ão,
elaborará código de defesa do consumidor",
buscando o equilíbrio nas relações de consu
mo, estabelecendo, de maneira clara e obje
tiva, os direitos da parte mais fraca, o consu
midor.

São as importantes inovações que essa lei
traz, embutidas no seu conteúdo. O Código
de Defesa do Consumidor será uma das me
lhores contribuições do Congresso Nacional
para a sociedade e os consumidores brasi
leiros.

O Sr. Samir Achôa - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. SAMIR ACHÔA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sei que V. Ex' está sendo condescendente
com o tempo, porém peço-lhe que solicite
aos deputados que aqui compareçam, já que
estamos tratando de matéria relevante.

Por outro lado, após fazer minhas as pala
vras do ilustre Líder Geraldo Alckmin Filho,
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gostaria de formular também uma indagação.
O candidato a Vice-Governador pelo Estado
de São Paulo, meu querido amigo que tanto
admiro - Ferraz Egreja - votou. Não sei
se S. Ex' recebeu a influência do ilustre Líder
Gerson Peres, realmente muito atuante nesta
eleição. Não acredito que o consumidor possa
concordar com a atitude do PDS. Pergunto
ao nobre Deputado Gerson Peres se a Lide
rança do PDS reflete a liderança do partido
em todo o Brasil, para que eu não cometa
injustiça alguma durante a campanha ~Ieito

ral em São Paulo, porque o Sr. Paulo Salim
Maluf é candidato a Governador pelo PDS
e o Sr. Ferraz Egreja, a Vice-Governador.

Apenas deixo consignado que, conforme
o voto do ilustre Presidente do PDS em São
Paulo, explorarei ou não a questão do Codigo
de Defesa do Consumidor. O Deputado Ger
son Peres, ql,1e fala em nome do PDS, deveria
pelo menos ressalvar a posição de outros'.
membros do partido, pois não posso acreditar
que isso reflita a mentalidade de um partido
político.

Q SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência solicita aos Srs. Deputados
presentes nas dependências desta Casa que
compareçam imediatamente ao plenário,
pois dentro de sete minutos, exatamente às
12h30min, encerrará o processo de votação.

Concedo a palavra ao nobre Deputado
Darcy Deitos.

o SR. DARCY DEITOS (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desde ontem estou em Brasília, a pensar: que
Poder é o Legislativo, que está a questionar
a urgência da tramitação de projeto que a
Nação inteira espera que o Congresso Nacio
nal aprove - o Código de Defesa do Consu
midor? Trata-se de matéria de fundamental
importância para proteger o cidadão brasi
leiro, especialmente aquele mais h\lmilde, o
analfabeto.

Ao longo desses anos, em nosso País, cida
dãos menos preparados, sem escola, que, nas
pequenas, médias e grandes cidades, com
pram um lote de terra para construir sua casa
própria, ficam inadimplentes, devido ao atra
so de duas, três ou quatro prestações, e po
dem perder tudo que têm, porque os contra
tos firmados têm cláusulas abusivas.. O Códi
go de Defesa do Consumidor preservará o
cidadão brasileiro dessa exploração. . '

Será que o interesse dos grandes lobbies
das cidades deste País estão a enganar os in-

. cautos, ao lhes tomar o suor do seu trabalho,
suas economias feitas ao longo das suas vidas
para pagamanto das mensalidades da compra
de lotes para construção da casa própria? É
apenas um exemplo que me ocorreu.

Será que há interesses dos lobbies monta- ,
dos no País, que desejam que o consumidor
brasileiro continue sendo explorado, como
ocorre hoje, por exemplo, quando se compra
um automóvel sem segurança alguma? Há
cerca de um ano, nosso País, através da
Volkswagen do Brasil, hoje Autolatina, ex
portou para os Estados Unidos 100 mil veícu
los "Voyàge". E precisou efetuar alterações

em mais de 2 mil itens, para poder atender
às exigências do mercado consumidor norte
americano.

Não podemos protelar - e temos de votar
favoravelmente - a apreciação do Código
do Consumidor, para preservarmos o povo
brasileiro da exploração dos grandes empre
sários deste País, pois até no Congresso Na
cional há lobbies a serviço desses empresá
rios, para que a Nação não tenha seu código
em defesa do consumidor.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O nobre Presidente 'da Câmara dos Depu
tados, Deputado Paes de Andrade, lembra
aos caros colegas que as inscrições dos orado
res para o Grande Expediente no mês de
agosto, se farão no gabinete da Presidência,
a partir das 8h do dia 28 de junho de 1990,
quinta-feira. O sorteio será realizado às llh,
nos termos regimentais.,

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem. '

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
fui citado nominalmente pelo Deputado Sa
mir Achôa, darei ligeira resposta a S. Ex',
parlamentar de respeitoda representação de
São Paulo.

Não acredito que 'o.Deputado Samir Achôa
vá ao seu Estado fazer o que disse aqui na
tribuna. Se assim proceder, deixará transpa
rente sua posição de que quer de qualquer
modo a aprovação do Código de Defesa do
Consumidor antes das eleições, para repescar
uns votinhos na Grande São Paulo. Ora, tal
vez S. Ex' esteja temeroso. S. Ex' tem muito
mais prestígio do q\le a votaç'ão de um código
de maneira inconstitucional. '

Não interessa que'o deputado llnterior fale
que há no Congresso Nacional pessoas a s~r

viço de quem quer quê seja. S. Ex' não citou
nomes. Estou defendendo o respeito à Cons
tituição~ mas o Deputado Samir Achôa há
de ficar certo de que não farei um prejulga
mento desse tipo, se não tiver provas e não
der nome aos bois. Quando se quer falar de
alguém, dá-se nomes aos bois, não se prejulga
genericamentêi

No Congre'sso Naciomil, ninguém está a
serviço de ninguém. Estamos a serviço do
respeito à lei, à Constituição e à tramitação
regular do 'projeto. O Deputado Samir Achôa
quer jogar areia nas caminhadas do PDS em
São Paulo. Ora, S. Ex' sabe que o PDS não
é contra o Código de Defesa do Consumidor,
ao contrário, quis contribuir com emendas
para impedir que o consumidor seja violen
tado nos seus direitos. Porém a comissão não
permitiu que as emendas fossem analisadas,
pois 24 emendas de minha autoria foram jo
gadas no lixo, sem respeito ao direito do Par
lamentar.

Isto tem de ser dito em São Paulo, quando
há artigos inseridos neste código que contra
r}~m o direito da Nação e do consumidor.
E Isto o que quero questionar. Não questiono

o tempo. Se não for aprovado hoje, poderá
ser amanhã ou em agosto, mas se escoimando
os lobbies de muitos interesses existentes no
projeto. Os consumidores vão pagar para ver.

Esse código, Sr. Presidente, não represen
ta a proteção do consumidor. Há muitos arti
gos que violentam seus direitos, deixam dúvi
das, não protegem o próprio consumidor.
Queríamos escoimar essas violências, mas
não permitiram.

O Deputado Samir Achôa arroga-se o di
reito de acusar o PDS como responsável pela
sua procrastinação. Ninguém está procrasti
nando nada. Votaremos na quarta, quinta
ou sexta-feira. Quero dizer a S. Ex' que esse
projeto tramita no Senado Federal com o tim
bre de código e na Câmara dos Deputados
com o timbre de lei. Quero ver se a Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, se
é que lá há juristas, se é que lá há homens
justos e corretos. vai dar à Nação uma lei
ou um código. Vou pagar para ver.

Sr. Presidente, não sou intransigente; aca
bei de demonstrar,que sou um homem bem
intencionado. Acedi ao pedido do Deputado
Ibsen Pinheiro no sentido de que houvesse
inversão da pauta. Se eu quisesse procrastinar
essa matéria, ela não teria sido votada hoje.
Eu poderia ter procrastinado o encaminha
mento da votação, direito que o Regimento
me dá. Sei lutar quando quero. Não o fiz.

Estou envergonhado ao ver esta Casa votar
uma lei -:- quando a Constituição determina
que se vote um código - fora da tramitação
regimental; quando, no Senado, a matéria
é um código.

O que estamos fazendo? Porventura estou
a serviço de algum grupo ao defender isso?
Não. Quando um deputado fala nesses ter
mos, incorre em grave erro. Incorre na máxi
ma romana: excusatio non petita, acusatio
manifesta. Ou será que S. Ex' mesmo se acusa
de co-participar na violência do direito do
consumidor, num código votado irregular
mente nesta Casa?

O PDS é favorável à votação do código;
apenas não queremos que a Câmara violente
a Constituição, para que amanhã o consu
midor também não seja violentado nos seus
direitos.

O Sr. Samir Achôa - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex:" a palavra.

O SR. SAMIR ACHÔA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
fiz referência à exploração eleitoral, porque
isso é democrático, porque quero saber a po
sição de um partido político. Essa tem sido
a prática perante a sociedade, e sempre a
cobramos. Não é denúncia, mas um relato
do comportamento dos deputados. q povo
tem o direito de saber, e nós a obrigaçáo
de divulgar os nomes dos deputados, princi
palmente dos partidos que votaram de uma
forma ou de outra. É democrático porque
não é uma denúncia. O povo que vote de
acordo com o comportamento do deputado.
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Não acho justo que a Liderança nacional do
PDS - depois de 9 anos - porque luto pelo
código desde 1981 - tente embargar a apro
vação de um projeto, alegando inconstitucio
nalidade.

O nobre Deputado Gerson Peres tem o
direito de apresentar um códigd, mas não
o de impedir a apresentação de uma legisla
ção normal cuja nomenclatura não é código.
Sugiro ao nobre Deputado que apresente um
código de defesa do consumidor. Nada o im
pede de fazê-lo. O eleitor deve saber como
se comporta um partido político. O candidato
a vice-governador é deputado pelo PDS e
presidente do partido em meu Estado.

Sr. Presidente, não fui além de minhas atri
buições, de minhas prerrogativas, nem do
meu direito de exigir que o comportamento
de um partido político seja levado ao conheci
mento da opinião pública.

O PDS está, sim, tentando impedir a vota
ção do Código de Defesa do Consumidor,
e,.disto o povo tem que saber.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Mesa vai proclamar o resultado.

Vptaram:
SIM 269
NÃO 17
ABSTENÇÃO 5
TOTAL 291
O "requerimento foi aprovado.
Aprovado o pedido de urgência urgentís

sima para o Projeto de Lei n" 3.683, de 1989.

VOTARAM OS SRS.:

Acre

Almícar de Queiroz - Não
Nosser Almeida - Não
Olnar Sabino - Não

Amazonas

Antar Albuquerque - Sim
Beth Azize - Sim
José Dutra - Sim
Sadie Hauache - Sim

Rondônia

José Viana - Sim

Pará

Amilcar Moreira - Sim
Eliel Rodrigues - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
Gerson Peres - Não
Jorge Arbage - Não
Paulo Roberto - Sim

Tocantins

Paulo Sidnei - Sim

Maranhão

Antonio Gaspar - Sim
Cid Carvalho - Sim
Enoc Vieira - Sim
Eunco Ribeiro - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
José Carlos Sabóia - Sim

Nan Souza - Sim
Onofre Corrêa - Abstenção

Piauí

Felipe Mendes - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
José Luiz Maia - Sim
Manuel Domingos - Sim
Paulo Silva - Sim

Ceará

Aécio de Bo·rba - Sim
Bezerra de Melo - Sim
César Cals Neto - Sim
Expedito Machado - Sim
Furtado Leite - Sim
Gidel Dantas - Sim
José Lins - Sim
Lúcio Alcântara - Sim
Mauro Sampaio - Sim
Moema São Thiago - Sim
Moysés Pimentel - Sim
Osmundo Rebouças - Sim
Paes de Andrade - Sim
Raimundo Bezerra - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - Não
Henrique Eduardo Alves - Sim
Marcos Formiga - Sim
Ney Lopes - Sim

Paraíba

Antonio Mariz - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Francisco Rolim - Sim

Pernambuco

Artur de Lima Cavalcanti ..:..- Sim
Cristina Tavares - Sim"
Egídio Ferreira Lima - Sim
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Fernando Lyra - Sim
Gilson Machado - Sim
Gonzaga Patriota - Sim
Horácio Ferraz - Sim
Inocêncio Oliveira - Abstenção
José Carlos Vasconcelos - Sim
José Jorge - Sim
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Sim
Maunlio Ferreira Lima - Sim
Nilson Gibson - Sim
Ricardo Fiuza - Sim
Roberto Freire - Sim
Salatiel Carvalho - Sim
Wilson Campos - Sim

Ala,!oas

Albérico Cordeiro - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
José"Costa - Sim
José Thomaz Nonô - Sim
Roberto Torres - Sim .
Vinícius Cansanção - Sim

Sergipe

Acival Gomes - Sim
João Machado Rollemberg - Sim
Messias Góis - Sim

Bahia

Carlos Sant'Anna - Sim
Celso Dourado - Sim
Domingos Leonelli - Sim
Eraldo Tinoco - Sim
Fernando Santana - Sim
Haroldo Lima - Sim
Joaci Góes - Sim
Jorge Hage - Sim
Lídice da Mata - Sim
Mário Lima - Sim
Prisco Viana - Sim
Virgildásio de Senna - Sim

Espírito Santo

Lurdinha Savignon - Sim
Nyder Barbosa - Sim
Stélio Dias - Sim

Rio de Janeiro

Amaral Netto - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Arolde de Oliveira - Sim
Benedita da Silva - Sim
Bocayuva Cunha - Sim
Brandão Monteiro - Sim
Carlos Alberto Caó - Sim
Climério Velloso - Sim
César Maia - Sim
Doutel de Andrade - Sim
Edésio Frias - Sim
Edmílson Valentim - Sim
Jayme'Campos - Sim
Jorge Gama - Sim
José Carlos Coutinho - Sim
José Luiz de Sá - Sim
Luiz Salomão - Sim
Lysâneas Maciel - Sim
Márcio Braga - Sim
Osmar Leitão - Sim
Oswaldo Almeida - Sim
Paulo Ramos - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Vivaldo Barbosa - Sim
Vladimir Palmeira - Sim

Minas Gerais

Álvaro Antônio - Sim
Alysson Paulinelli - Sim
Bonifácio de Andrada - Sim
Carlos Cotta - Sim
Célio de Castro - Sim
Christóvam Chiaradia - Sim
Dálton Canabrava - Sim
Elias Murad - Sim
Genésio Bernardino - Sim
Hélio Costa - Sim
João Paulo - Sim
José da Conceição - Sim
José Geraldo - Sim
José Santana de Vasconcellos - Sim
Lael Varella - Sim
Luiz Alberto Rodrigues - Sim
Lui~ Leal - Sim
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Sim

Marcos Lima - Sim
Mário Assad - Sim
Mário de Oliveira - Não
Mauro Campos - Sim
Mello Reis - Sim
Melo Freire - Sim
Octávio Elísio - Sim
Paulo Almada - Sim
Paulo Delgado - Sim
Raimundo Rezende - Sim
Roberto Vital - Sim
Ronaldo Carvalho -..: SiIit
Ronaro Corrêa - Sim
Rosa Prata - Sim
Saulo Coelho - Sim
Sérgio Werneck - Abstenção
Ziza Valadares - Sim

São Paulo

Afif Domingos - Sim
Agripino de Oliveira Lima - Sim
Airton Sandoval - Sim
Antonio. Carlos Mendes Thame -

Antônio Perosa - Sim
Antônio Salim Curiati - Não
Aristides Cunha - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Sim
Arnold Fioravante - Não
Bete Mendes - Não
Caio Pompeu de Toledo - Sim
Cunha Bueno - Não
Del Bosco Amaral - Não
Delfim Netto - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Doreto Campanari - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Fábio Feldmann - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Fernando Gasparian - Sim
Florestan Fernandes - Sim
Gastone Righi - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Gerson Marcondes - Não
Gumercindo Milhomem - Sim
Hélio Rosas - Sim
Irma Passoni - Sim
Jayme Paliarin - Sim
João Herrmann Neto - Sim
José Camargo - Sim
José Egreja - Sim
José Genoíno - Sim
José Maria Eymael - Sim
José Serra - Sim
Koyu Iha - Sim
Leonel Júlio - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Manoel Moreira - Sim
Mendes Botelho - Sim
Michel Temer - Sim
NelsOIrSeixas - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Robson Marinho - Sim
Samir Achôa - Sim
Sólon Borges dos Reis - Sim
Theodoro Mendes - Sim
Tidei de Lima - Sim
Ulysses Guimarães - Sim

Goiás

Aldo Arantes - Sim
Antonio de Jesus - Sim
Délio Braz - Sim
Fernando Cunha - Sim
Iturival Nascimento - Sim
Maguito Vilela - Sim
Mauro Miranda - Sim
Naphtali Alves de Souza - Sim

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Sim
Jofran Frejat - Sim
Márcia Kubitschek - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim
Valmir Campelo - Sim

Mato Grosso

Antero de Barros - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Júlio Campos - Sim
Osvaldo Sobrinho - Sim
Rodrigues Palma - Sim

Mato Grosso do Sul

Ivo Cersósimo - Sim
José Elias - Sim
Levy Dias - Sim
Plínio Martins - Sim
Rosário Congro Neto - Sim
Saulo Queiroz - Sim
Valter Pereira - Sim

Paraná

Darcy Deitos - Sim
Dionísio Dal Prá - Sim
Euclides Scalco '- Sim
Gilberto Carvalho - Sim
Hélio Duque - Sim
Jacy Scanagatta - Sim
José Tavares - Sim
Jovanni Masini - Sim
Maurício Fruet - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Nilso Sguarezi - Sim
Osvaldo Macedo - Sim
Renato Bernardi - Sim
Renato Johnsson - Sim
Santinho Furtado - Sim
Sérgio Spada - Sim
Waldyr Pugliesi - Sim

Santa Catarina

Antônio Carlos Konder Reis - Sim
Cláudio Ávila - .Sim
Eduardo Moreira - Sim
Francisco Küster - Sim
Henrique Córdova - Sim
Ivo Vanderlinde - Sim
Luiz Henrique - Sim
Orlando Pacheco - Sim
Paulo Macarini - Sim
Renato Vianna - Sim
Ruberval Pilotto - Sim
Victor Fontana - Sim
Vilson Souza - Sim
Walmor de Luca - Sim

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Sim
Amaury Müller - Sim
Antônio Britto - Sim
Arnaldo Prieto - Não
Carlos Cardinal - Sim
Darcy Pozza - Abstenção
Erico Pegoraro - Sim
Floriceno Paixão - Sim
Hermes Zaneti - Sim
Ibsen Pinheiro - Sim
Irajá Rodrigues - Sim
Ivo Lech - Sim
Ivo Mainardi - Sim
João de Deus Antunes - Sim
Jorge Uequed - Sim
Júlio Costamilan - Sim
Lélio Souza - Sim
Luiz Roberto Ponte- Sim
Nelson Jobim - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Paulo Mincarone - Sim
Paulo Paim - Sim
Rospide Netto - Sim
Ruy Nedel - Sim
Tarso Genro - Sim
Telmo Kirst - Abstenção
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Sim

Amapá

Annibal Barcellos - Sim
Eraldo Trindade - Sim
Geovani Borges - Sim
Raquel Capiberibe - Sim

Roraima

Mozarildo Cavalcanti - Sim

PROJETO DE LEI
N" 3.683, DE 1989

(Do Senado Federal)

Discussão única do Projeto de Lei n'
3.683, de 1989, que dispõe sobre a prote
ção do consumidor e dá outras provi
dências. Pendente de pareceres das Co
missões de Constituição e Justiça e de
Redação; de Defesa do Consumidor e
Meio Ambiente; e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- De acordo com o Regimento Interno, con
cedo a palavra ao nobre Deputado Michel
Temer, para proferir parecer em sub~tituição

à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação ao Projeto de Lei n" 3.683, de 1989,
na qualidade de relator designado pela Mesa.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, proferindo seu parecer em plená
rio, compete examinar a matéria sob os as
pectps da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e de redação.

Ao longo de quase dois anos, o projeto
de lei de proteção ao consumidor vem sendo
amplamente debatido, tendo eu feito parte
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da comissão mista que estudou a matéria,
reunindo os vários projetos de lei de proteção
ao consumidor oferecidos na Câmar.a dos De
putados e no Senado Federal. Nesse período
várias inconstitucionalidades foram sendo ex
pungidas do texto projetado.

Por isso mesmo, nesta redação final, ofere
cida pelo nobre Relator, Joaci Góes, detectei
apenas uma inconstitucionalidade - já le
vantada pelo Deputado Gerson Peres - con
tida no art. 90 do texto projetado, dado que
o sentido do texto constitucional é de abso~

luta vinculação, até mesmo de tributos, a en
tidades públicas, quanto mais a entidades pri-
vadas. ,

Embora aqui não se trate de tributo, mas
de multa de natureza cível, o fato é que são
recursos públicos, e o objetivo constitucional
foi exatamente o de impedir a circulação de
recursos públicos previamente, para não in
viabilizar a peça orçamentária. Recordam-se
todos de que, ao longo da Constituinte, se
isso ocorresse, inviabilizaríainos e elaboração
do Orçamento.

No que se refere ao fato de Se tratar de
recursos públicos, de ser inconstitucional,
acho prudente que se elimine (') art. 90 do
texto ora em debate. Submeto essa manifes
tação ao nobre Relator Joaci Góes.

No mais, Sr. Presidente, não vejo inconsti
tuçionalidade. O que vejo é compatibilidade
entre o texto apresentado e os vários disposi
tivos constitucionais. Mais do que isso, vejo
consonância entre o projeto em debate e o
próprio sentido dado pela Clmstituição. A
Constituição deu um sentido extraordinário
de participação, proteção e até adotou o crité
rio da democracia direta, ao estabelecer que
"o poder emana do povo". Há vários critérios
dispostos no texto do projeto de lei que estáb
de acordo com o princípio fundamental do
texto constitucional.

Sr. Presidente, em princípio, e agora, na
preliminar que se segue ao exame do mérito
constitucional, quero dizer que temos aqui,
efetivamente, uma consolidação. Temos uma
reunião de normas processuais, de normas
penais, de normas cívis e algumas normas
criadoras, inovadoras da ordem jurídica a ní
vel infraconstitucional. Nada impede. que,
num dado momento, seja oferecido projeto
de código; embora a Constituição tenha rotu
lado de código, não o é. E uma lei de prote
ção ao consumidor; quanto muito, uma con
solidação das normas esparsas relativas ao
consumidor nesse projeto de lei, temos, na
verdade, uma série de dispositivos já existen
tes no sistema vigente. São normas já existen
tes que vieram para este projeto.

Quanto à juridicidade, devo dizer que não
há objeção alguma a opor. A técnica legisla
tiva é perfeita, e a redação, penso eu, adequa
díssima.

Meu voto como relator, portanto, é pela
aprovação deste projeto, no tocante à consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislati
va e redação adequada.

Só quero relembrar, Sr. Presidente, que
sou pela constitucionalidade do projeto, à ex
ceção do art. 90, cuja exclusão proponho.

o Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
quero apenas anotar minha presença e dizer
que meu voto é "sim".

O Sr. Eduardo Sinqueira Campos - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PDC - TO. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, quero registrar meu voto
"sim" na votação passada.

O Sr. Jonas Pinheiro - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar minha presença e meu voto
Hsim".

O Sr. Israel Pinheiro - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra pela ordem.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PRS - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao' nobre Deputado
Luiz Alberto Rodrigues, para proferir pare
cer, em substuição à Comissão de Finanças
e Tributação, ao Projeto de Lei n" 3.683, de
1989, na qualidade de relator designado pela
Mesa.

O SR. LUIZ ALBERTO RODRIGUES
(PMDB - MG. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, cum
prindo determinação da liderança de meu
partido, em nome da Comissão de Finanças
venho proferir parecer ao Projeto de Lei de
Defesa do Consumidor, ora em votação.

Examinando detidamente o projeto, verifi
quei que, como se trata, na verdade, de uma
consolidação de leis já existentes, todas elas
Com suporte financeiro e orçamentário já
aprovado, não há qualquer inconstituciona
lidade ou impedimento à sua aprovação uma
vez que os diversos sistemas dos vários níveis
dos Estados e municípios já têm suas dota
ções orçamentárias próprias.

No que diz respeito à Câmara dos Depu
tados e ao Congresso Nacional, o suporte
financeiro e orçamentário será dado através
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ser vo
tada em momento próprio, de acordo com
a prioridade conferida pelo Congressg Nacio
nal e pelo próprio Governo à defesa do consu
midor.

O Sistema Nacional de Defesa do Consu
midor, aqui tratado, não implica aumento de

despesas para o Governo, motivo pelo qual
nosso parecer, em nome da Comissão de Fi
nanças e Tributação, é pela aprovação do
projeto da maneira como se encontra encami
nhado pelo Relator, Deputado Joaci Góes,
fazendo a ressalva da concordância da comis
são com o parecer db Deputado Michel Te
mer, no que diz respeito ao art. 90, que trata
da suposta vinculação de multas a entidades
de defesa do consumidor.

Nosso parecer, portanto, é pela aprovação,
com a ressalva relativa ao art. 90.

O Sr. Chico Humberto - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CHICO HUMBERTO (PST - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apenas para consignar meu voto "sim".

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de fazer uma indagação quanto ao prazo
de duas sessões para a apresentação de emen
das, pois quero apresentá-las.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Quinta e sexta-feiras, até às 18 horas.

O Sr. Maurício Campos - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex' pela ordem.

O SR. MAURÍCIO CAMPOS (PL - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de registrar o meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex' será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Joaci Góes, para proferir parecer, em substi
tuição à Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias ao Projeto de Lei
n' 3.683, de 1989, na qualidade de relator
designado pela Mesa.

O SR. JOACI GOES (PTB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, registro, com muita felici
dade, a solução IÍícida que a Presidência dos
trabalhos encontrou para libertar o Congres
so Nacional de mais um constrangimento
que, desta feita, sem dúvida, seria indefen
sável.

O Brasil é uma nação de grande porte.
Quando levado em conta o seu Produto Inter
no Bruto, é uma das maiores do mundo. Po
demos afirmar, entretanto, que, em matéria
de legislação de proteção ao consumidor é
uma das nações mais atrasadas. Do exaustivo
levantamento a que procedemos da legislação
existente em todos os países do mundo, che
gamos à.conclusão de que há relação linear
entre o nível de civilidade dos povos e a quali-
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dade da legislação que protege o consumidor.
Neste sentido, a aprovação deste código 
que, tenho certeza, ocorrerá ainda este mês,
- fará com que o Brasil dê um salto qualita
tivo excepcional, saindo da posição absoluta
mente desagradável e desprimorosa em que
se encontra para alinhar-se às nações que
mais têm avançado no mundo, nesse parti
cular.

Devo dizer que, ao longo dos trabalhos
que desenvolvemos na Comissão Mista, ado
tamos invariavelmente como sistemática, na
elaboração do texto a que chegamos, o esta
belecimento do confronto amplo entre as di:
ferentes proposições a respeito de cada um
dos inúmeros temas que integram este códi
go. Tão democrático foi esse trabalho que,
em todos os momentos em que o colocamos
em votação'no plenário da Comissão Mista
pudemos receber não apenas a aprovação
unânime de seus membros, como igualmente
a manifestação de entusiástico apoio de todas
as entidades representativas de produtores
e de consumidores deste,País.

Afirmamos em inúmeras ocasiões, Sr. Pre
sidente, não haver qualquer dispositivo neste
código com o qual alguma dessas entidades
possa afirmar não ser capaz de conviver.

Acompanhamos pela imprensa algumas
críticas feitas ao Código e concluímos serem
elas invariavelmente, devidas ao pouco co
nhecimento do texto, sobretudo à ampla fun
damentação doutrinária ou ao amplo espec
tro de informações de que nos valemos para
chegar a este resultado.

Sr. Presidente, a partir deste Código, o
Brasil não mais será o mesmo País. Ouso
afirmar que esta lei que iremos vota está des
tinada a cumprir papel de excepcional rele
vância no aprimoramento de nossas relações
de consumo, chego até mesmo a dizer que,
para uma :grande massa de co'nsumidores do
País, este Código é mais importante do que
a própria Constituição, porque ainda que
construída para ter grande duração e para
ordenar o comportamento nacional das insti
tuições e das pessoas, os resultados práticos
da nova Carta Magna ainda demorarão a se
fazer sentir. Mas os efeitos desse Código se
rão absolutamente imediatos, porque passam
a dar ao consumidor uma proteção que ele
jamais teve no Brasil.

Este País só pôde chegar ao nível de desen
volvimento econômico que hoje apresenta
porque o setor produtivo, empenhado em
competir no exterior, se viu obrigado a desen
volver padrões de eficiência capazes de per
mitir chegar a esse resultado. O consumidor
brasileiro, entretanto, vive inteiramente ex
posto à boa vontade do fornecedor ou do
produtor. Depende exclusivamente da' visão
que tenha o produtor com relação ao trata
l!1ento que deve dispensar ao consumidor.
E claro que uma nação de tal dimensão e
de tal importância não pode deixar a grande
massa de consumidores brasileiros - neste
passo, podemos afirmar que os 150 milhões,
pobres e ricos, somos consumidores, neste
País - inteiramente à disposição de óticas
e vontades individuais.

Além disso, Sr. Presidente, quero dizer
que submetemos a discussão desse Código
a grandes plenários, com grandes grupos em
presariais. Recentemente, por exemplo, nós
o estivemos discutindo com os engenheiros
de São Paulo, com mil proprietários de super
mercados daquele Estado, com o setor da
Construção Civil deste País', com as federa
ções industriais e com as associações comer
ciais, e, quando chegávamos ao fim das dis
cussões, os participantes dos debates davam
a sua palavra de reconhecimento e a manifes
tação da sua confiança no sentido de que este
'!: um texto arejado, moderno e está destinado
a desempenhar papel muito importante no
aprimoramento das relações de consumo nes
te País.

Para finalizar, Sr. Presidente, devo até di
zer que este texto contribuirá sobremodo pa
ra que o setor produtivo nacional possa com
petir de maneira eficaz ainda nos mercados
externos, até porque as nações que integram
a Comunidade Européia, que neste momento
estão fazendo enorme esforço de ajustamen-'
to para a grande confederação que se insta
lará a partir de 1992, já exigem, na sua legisla
ção, o cumprimento de dispositivos previstos
neste código. De tal maneira' é ele útil, st.ja
nas relações entre consumidores e produtores
brasileiros, seja para assegurar a elevação do
nível de eficácia do sistema produtivonacio
nal, para que, com isso, possamos produzir
as divisas de que esta Nação tanto necessita,
para resolver um dos seus mais graves proble
m'as.

Sr. Presidente, designado o código, este
texto código não é. O art. 48 das Disposições
Constitucionais Transitórias foi construído
num daqueles grandes arroubos dos Consti
tuintes:

"O Congresso Nacional dentro de cen
to e vinte dias da promulgação da Consti
tuição, elaborará código de defesa do
Consumidor."

I
O que o Senado nos enviou código não

é, e o substitutivo que apresentamos ao traba
lho do Senado Federal deverá ter a desig
nação de Lei de Proteção do Consumidor,
seja sistema de normas legais do consumidor,
seja Estatuto de Defesa do Consumidor, a
partir de cuja Ótica cumpre seguir o ritual
da lei ordinária, para que nos desincumbamos
desta responsabilidade, a fim de que nos pos
samos colocar à alturllodas expectativas nacio
nais, que haveriam, neste caso, de fazer um
juízo rigoroso e, ao final, condenar o Con
gresso Nacional, se ele desertasse da tarefa
de dar à Nação um moderno instrumento da
Construção da nossa civilidade.

Muito obrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Encerrada a discussão, fica aberto o prazo,
de duas sessões, às de quinta-feira e sexta
feira próximas, até 18h30min, para recebi
mento de emendas.

A Presidência avisa que as emendas devem
ter o apoiamento de 99 Srs. Deputados ou
de Líderes que representem este total, pois
a matéria está na pauta com regime de urgên
cia, u~gentíssima.

O Sr. Inocêncio Oliveira, In Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paes de Andrade,
Presidente. .

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Srs. Deputados, o Ceará foi desfalcado
ontem de um dos seus mais marcantes valo
res, o ex-Deputado Paulo Feijó de Sá e Bene
vides, vitimado por uma parada cardíaca. Seu
falecimento deixou uma lacuna irreparável
na comunidade do meu Estado.

Eleito em três Legislaturas consecutivas,
exerceu a Presidência da Assembléia Legis
lativa do Ceará no biênio 1977/1979, quando
prestou ao Estado relevantes serviços. Ao
assumir. em várias oportunidades, a chefia
do Governo estadual, substituindo o Gover
nador de então, Paulo Benevides se manteve
sempre na postura de reconhecida austeri
dade.

Em 1964, exerceu pela primeira vez o man
dato de Deputado Estadual.

Reeleito em 1966, 1970 e 1974, sucessiva
mente, deixou marcada a sua reconhecida li
derança política na regIão centro do Ceará,
notadamente em Mombaça, sua terra natal.

Na Assembléia Legislativa, Paulo Bene
vides foi sempre atuante, tendo sido eleito
Presidente das Comissões de Fiscalização Fi
nanceira e Tomada de Contas e de Orça
mento e Finanças.
, No período em que presidiu a Assembléia

Legislativa do Ceará, inaugurou a nova sede
da Instituição, à Avenida Desembargador
Moreira, em Fortaleza, ato que contou com

, as presenças do Presidente da República Er
nesto Geisel e Representações Parlamentares
de todos os Estados da Federação.

Graças ao seu espírito empreendedor, pas
sou a Assembléia Legislativa a dispor de me
lhores condições de funcionamento operacio
nal, a par da sua beleza estética.

Afastando-se da atividade política e parti
dária, Paulo Benevides teve sob sua presi
dência, no Governo Virgílio Távora, a Fun
dação Cearense de Meteorologia - Funceme
- dando-lhe considerável impulso nos seto
res técnico e administrativo.

Paulo Benevides foi também um líder em
presarial da maior projeção, participando do
comando das principais entidades de classe
do Estado, sempre sensível aos interesses
maiores do Ceará.

Exerceu, outrossim, ativiilade marcante no
esporte, tendo ocupado a Presidência do Cea
rá Esporte Clube, a mais antiga e tradicional
agremiação do futebol cearense.

Casado com D. Zoraide Torres de Sá e
Benevides, com ela constitui família, deixan
do 12 filhos.

Por todas essas razões, a notícia do seu
falecimento não só consternou a comunidade
cearense, como a privou, sobretudo, da lide
rança de Um dos seus mais atuantes filhos.
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Ao registrar nos Anais da Câmara dos De
putados o infausto acontecimento, transmito
a D. Zoraide e aos seus familiares o testemu
nho de nosso pesar e a homenagem a que
se fez merecer o Deputado Paulo Feijó de
Sá e Benevides.

IX - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a Sessão.

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Amazonas

José Fernandes - PST.

Rondônia

Francisco Sales - PRN; José Guedes 
PSDB.

Maranhão

Cid :Carvalho - PMDB; Onofre Corrêa
-PMDB.

Ceará

Osmundo Rebouças - PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PRN; Flávio Rocha
- PRN; Henrique Eduardo Alves - PMDB;
Iberê Ferreira - PFL; Marcos Formiga 
PST; Ney Lopes - PFL; Vingt Rosado 
PMDB.

Paraíba

Aluízio Campos - PMDB; Antonio Mariz
-PMDB; Edivaldo Motta-PMDB; Edme
Tavares - PFL; Evaldo Gonçalves - PFL;
Francisco Rolim - PSC.

Pernambuco

Osvaldo Coelho - PFL; Oswaldo Lima
Filho -PMDB; Paulo Marques -PFL; Ri
cardo Fiuza - PFL.

Bahia

Jorge Hage - PDT; Jorge Vianna 
PMDB; Jutahy Júnior - PSDB; Leur Lo
manto - PFL; Lídice da Mata - PC do
B;· Mário Lima - PMDB; Milton Barbosa
- PFL; Prisco Viana - PMDB.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Jones Santos
Neves - PL; Lurdinha Savignon - PT; Rita
Camata - PMDB; Rose de Freitas - PSDB;
Stélio Dias - PFL.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PFL; Amaral Netto 
PDS; Bocayuva Cunha - PDT; Jayme Cam
pos-PRN; Jorge Gama-PMDB.

Minas Gerais

Álvaro Antônio - PRS; Célio de Castro
- PSB; João Paulo - PT; Saulo Coelho
-PSDB.

São Paulo

Antônio Perosa - PSDB; Arnold Fiora
vante - PDS; Fábio Feldmann - PSDB;
Plínio Arruda Sampaio - PT.

Mato Grosso do Sul

Ivo Cersósimo - PMDB.

Paraná

Maurício Fruet - PSDB; Max Rosenmann
- PRN; Nelton Friedrich - PDT; Nilso
Sguarezi - PMDB; Osvaldo Macedo 
PMDB; Renato Bernardi - PMDB; Renato
Johnsson - PRN; Santinho Furtado 
PMDB; Sérgio Spada - PMDB; Waldyr Pu
gliesi -PMDB.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Cláudio Ávila
PFL; Eduardo Moreira - PMDB; Francisco
Küster - PSDB; Henrique Córdova - PDS;
Henrique Córdova - PDS; Ivo Vanderlinde
- PMDB; Luiz Henrique - PMDB; Orlan
do Pacheco - PFL; Paulo Macarini 
PMDB; Renato Vianna-PMDB; Ruberval
Pilotto - PDS; Victor Fontana - PFL; Vil
son Souza - PSDB; Walmor de Luca 
PMDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSD B; Adylson Motta
- PDS; Amaury Müller - PDT; Arnaldo
Prieto - PFL; Carlos Cardinal- PDT; Dar
cy Pozza - PDS; Erico Pegoraro - PFL;
Floriceno Paixão - PDT; Hermes Zaneti 
PSDB; Hilário Braun - PMDB; Ibsen Pi
nheiro - PMDB; Irajá Rodrigues - PMDB;
Ivo Lech - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB;
João de Deus Antunes - PDS; Jorge Ue
qued - PSDB; Júlio Costamilan - PMDB;
Lélio Souza - PMDB; Mendes Ribeiro
PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Osvaldo
Bender - PDS; Paulo Mincarone - PTB;
Paulo Paim - PT; Rospide Netto - PMDB;
Ruy Nedel - PSDB; Tarso Genro - PT;
Telmo Kirst - PDS; Vicente Bogo - PSDB;
Victor Faccioni - PDS.

Amapá

Eraldo Trindade - PFL; Geovani Borges
- PRN; Raquel Capiberibe - PSB.

Roraima

Morazildo Cavalcanti - PL.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Acre

Geraldo Fleming - PMDB; José Melo-·
PMDB; Maria Lúcia - PMDB; Osmir Lima
-PMDB; Rubem Branquinho - PL.

Amazonas

Eunice Michiles - PDC; Ézio Ferreira 
PFL.

Rondônia

Chagas Neto - PTB; Raquel Cândido 
PDT; Rita Furtado - PFL.

Pará

Aloysio Chaves - PFL; Arnaldo Moraes
-PMDB; Benedicto Monteiro-PTB;Car
los Vinagre - PMDB; Dionísio Hage 
PRN; Domingos Juvenil - PMDB; Fausto
Fernandes - PMDB; Fernando Velasco 
PMDB; Manoel Ribeiro - PMDB.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino
- PSDB; Moisés Avelino - PMDB; Paulo
Mourão - PDC.

Maranhão

Costa Ferreira - PFL; Edivaldo Holanda
- PFL; Eliézer Moreira - PFL; Francisco
Coelho - PDC; Jayme Santana - PSDB;
Joaquim Haickel - PTB; Sarney Filho 
PFL; Victor Trovão - PFL.

Piauí

Myriam Portella - PSDB.

Ceará

Carlos Virgílio - PDS; Firmo de Castro
- PSDB; Orlando Bezerra - PFL.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PRN; Ismael Wanderley
-PTR.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Agassiz Almeida
-PMDB; João Agripino - PRN; João da
Mata - PFL; José Maranhão - PMDB; Lu
cia Braga - PDT.

Pernambuco

Harlan Gadelha - PMDB; Marcos Quei
roz-PMDB.

Alagoas

Antonio Ferreira - PFL; Geraldo Bulhões
-PSC.

Sergipe

Bosco França - PMDB; Cleonâncio Fon
seca - PRN; Djenal Gonçalves - PMDB;
José Queiroz - PFL; Leopoldo Souza 
PMDB.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Ângelo Magalhães
- PFL; Benito Gama - PFL; Francisco
Benjamim - PFL; Francisco Pinto 
PMDB; Genebaldo Correia - PMDB; Jairo
Azi - PDC; Jairo Carneiro - PFL; João
Carlos Bacelar - PMDB; Jonival Lucas 
PDC; Jorge Medauar - PMDB; José Lou
renço - PDS; Luiz Eduardo - PFL; Manoel
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Castro - PFL; Marcelo Cordeiro - PMDB;
Miraldo Gomes - PDC; Murilo Leite 
PMDB; Nestor Duarte - PMDB; Raul Fer
raz-PMDB; Sérgio Brito-PDC; U1durico
Pinto - PSB; Waldeck Ornélas - PFL.

Espírito Santo

Lezio Sathler - PSDB; Pedro Ceolin 
PFL.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Artur da Távola 
PSDB; César Maia - PDT; Ernani Boldrim
- PMDB; Feres Nader - PTB; Flavio Pal
mier da Veiga - PRN; Francisco Dornelles
- PFL; Jorge Leite - PMDB; José Maurício
- PDT; Messias Soares - PFL; Roberto
D'Avila - PDT; Roberto Jefferson - PTB;
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Rubem
Medina - PRN; Sotero Cunha - PDC.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Aloísio Vascon
celos - PMDB; Carlos Mosconi - PSDB;
Gil Cesar- PMDB; José Ulísses de Oliveira

- PRS; Leopoldo Bessone - PMDB; Mil
ton Reis - PTB; Raul Belém - PRN; Ro
berto Brant - PRS; Virgílio Guimarães 
PT.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Cardoso
Alves - PTB; Fausto Rocha - PRN; Fran
cisco Amaral - PMDB; João Rezek 
PMDB; José Carlos Grecco - PSDB; Luis.
Inácio Lula da Silva - PT; Maluly Neto 
PFL; Paulo Zarzur - PMDB; Ricardo Izar
-PL.

Goiás

João Natal - PMDB; José Gomes 
PRN; Pedro Canedo -PRN; Tarzan de Cas
tro-PDT.

Distrito Federal

Geraldo Campos - PSDB.

Mato Grosso

Percival Muniz - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PDT.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Basilio Villani
- PRN; Borges da Silveira - PDC; Ervin
Bonkoski - PTB; José Carlos Martinez
PRN; Mattos Leão - PRN; Maurício Nasser
- PTB; Paulo Pimentel - PFL; Tadeu Fran
ça-PDT.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB.

Roraima

Chagas Duarte - PDT; Marluce Pinto 
PTB; Ottomar Pinto - PTB.

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Encerro a Sessão, designando para ama
nhã quinta-feira, dia 21, às 13h30min, a se
guinte

ORDEM DO DIA

TRAMITAÇÃO EM URGÊNCIA

Discussão
1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.O 164-A, DE 1986

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo n.O 164, de 1986, que aprova
o texto da Convenção sobre o Comércio de Trigo, que integra o Acordo Inter
nacional do Trigo - 1986, aprovado pela Conferência Negociadora do Conselho
Internacional do Trigo (Crri, realizada em Londres, em março de 1986, tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Marcos Formiga); e,
da Comissão de Agricultura e Politica Rural, pela aprovação (Relator: Sr. Hilário
Braun.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 93-A, DE 1989

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão única, do Projeto de Decreto Legislativo n.O 93, de 1989, que aprova
o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao uso
indevido e ao Tráfico ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Venezuela, assinado em Brasilia, çm 3 de junho de 19817, tendo
pareoeres: da COmissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cicnalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson); e,
da Comissão de .

a
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.O 131-A, DE 1989

(Da Comissão de Relações Exteriores)

liliscussão única do Projeto de Decreto Legislativo n.O 131, de 1989, que aprova
os textos do Acordo de Cooperação Cientifica, Técnica e Tecnológica e do proto
colo complementar ao Acordo de Cooperação Cientifica, Técnica e Tecnológica
celebrado em Maputo, a 1.0 de junho de 1989, entre o Governo da ~pública
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Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Moçambique; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson); e, da
COmissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática pela aprovação
<Relator: Sr. Eliel Rodrigues).

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 133-A, DE 1989

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo n.o 133, de 1989, que aprova
o Texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Popular de Meçambique, celebrado
em Maputo, a 1.0 de junho de 198fJ; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa <Relator: Sr. Nilson Gibson); e, da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, pela aprovação (Relator: Sra. Lídice da Mata).

5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 167-A, DE 1989

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo n.o 167, de 1989, que aprova
o texto do Acordo de Co-produção Cinematográfica, celebrado entre o Governo
da República Federativa. do Brasil e o Governo da República Popular de Mo
çambique, em Maputo, a 1.0 de junho de.1989; tendo pareceres: da Comissão.de
CoDIltituição e ,Justiça e de Redação, pela. constitucionalidade, juridicidade e

técnica legislativa, com emenda. (Relator: Sr. Nilson Gibson); e, da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela aprovação (Relator:
sr. Florestan Fernandes).

6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 171-A, DE 1989
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo n.o 171, de 1989, que apro
va o texto do Convênio de Cooperação Judiciá'ria em Matéria Civil, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, em
Madrid, a. 13 de abril de 1989; tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitUcionalidade, juridicidade, técnica legiSlativa
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr. Arnaldo Moraes).

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

Votação

'1

PROJETO DE LEI N.o 314-A, DE 1988

(Do Sr. Adolfo Oliveira)

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 314, de 1988, que determina
o tombamento do antigo estúdio da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, e sua
transformação em Museu da História do Rádio do Brasil; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa (Relator: Sr. Michel Temer) e, das Comissões de Edu
cação, Cultura, Esporte e Turismo (Relator: Sr. Artur da Távora), e de Finanças
e Tributação, pela aprovação (Relator: Sr. Simão Sessim).

Discussão
8

PROJETO DE LEI N.o 6.763-A, DE 1985
(Do Sr. Victor Faccioni)

Discussão única do Projeto d,e Lei n.o 6.763, de 1985, que proibe o transporte
de presidiários em transporte coletivo; tendo pareceres: da Comissão de Cons-
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tituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com emenda; (Relator: Sr. Evaldo Gonçalves); da Comissão de De
fesa Nacional, pela aprovação, com emenda, com adoção da emenda da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação e com voto em separado do Sr. Hélio
Reis (Relator: Sr. Farabulini Júnior); e, da Comissão de Viação e Transportes,
Desenvolvimento Urbano e Interior, pela aprovação (Relator: Sr. Jorge Gama).

AVISOS

a) PROPOSIÇõES SUJEITAS A ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 54,
§ 2.° (PRAZO PARA RECURSOS - ART. 54, § LO) - 5 SESSõES: DE 19 A 2'716

Projetos de lei:

N.o 1.161/88 (PAULO PAIM) - Determina a inclusão dos direitos sociais do
trabalhador como matéria integrante das disciplinas do curriculo escolar obriga
tório.

N.o 1.388/88 (JORGE LEITE) - Dispõe sobre manutenção do regime hoje
vigente para todas as· exportações de produtos industrializados semi-elabOrados.

N.o 1.430/88 (JOSll: CAMARGO) - Define as terras' devolutas indispensáveis à
defesa das fronteil'as,fortüicRÇóes e construções militares, vias federais de comu
nicação e à. preservação ambiental.

N.o 1.532/89 (ARNOLD FIORAVANTE) - Concede abatimento na declara
ção do Imposto sobre a Renda da taxa previdenciária cobrada ao empregador
quando o empregado presta serviços domésticos.

N.O 1.542/89 (JORGE ARBAGE) - Define as terras devolutas da União (art.
20, inciso n da Constituição).

N.o 1.647i89 (MIRO TEIXEIRA) - Acrescenta parágrafo único ao art. 2.° do
Decreto-Lei n.O 1.910, de 29 de dezembro de 1981, que "dispõe sobre contribuições
para custeio da Previdência SOCial".

N.O 2.023/89 (NII..SON GIBSON) - Dispõe sobre o enquadramento de servido
res administrativos do Departamento de Policia Federal e dá outras providências.

N.O 1.949/89 (ADOLFO OLIVEIRA) - Classifica e equipara os aposentados por
doenças especificadas em lei, que possuem curso de nivel superior, aos servidores
ativos da mesma categoria.

N'.o 2.567/89 (JOst CAMARGO) - Dispõe sobre as terras devolutas, nos ter
ID.06 do art. 20, inciso I, da Constituição.

N.o 2.712/89 (FLORICENO PAIXAO) - Dispõe sobre dedução nos rendimentos
sujeitos ao Imp06W sobre a Rénda, para determinação da base de cálculo.

N.O 2.854/89 (JUAREZ MARQUES BATISTA) - Define terras regulando o
inciso 20 da Constituiçáo Federal e dá outras providências.

N.o 2.887/89 <nABO COIMBRA) - Define as te.rras devolutas indispensáveis
à. defesa das frOnteil'as, às fortificações e construções militares, às vias federais de
comunicação e à. preservação ambiental.

N.O 3.000/89 (ULDURICO PINTO) - Dispõe sobre decretaçii.o de feriado muni
cipal e determina. outras providências.

N.O 3.1.1189 (GANDI JAMIL) - Altera dispositivo da Lei n.0 5.674, de 16 de
dezembro de 1971, que define a Politica Nacionali de Cooperativismo, institui o
regime jurídico das sociedades cooperativas, modificada pela Lei n.o 6.981, de 30
de março de 1982, regulando o § 2.°, do art. 174, da Constituição Federal.

N.o 3.897/89 (SENADO FEDERAL) - Estabelece o aproveitamento, pelo Minis
tério da Fazenda, dos servidores do serviço Federal de Processamento de Dados
que eçecitica.
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N.o 4.1M/89 <FRANCISCO AMARAL) - Altera a Lei n.o 6.732, de 4 de dezem
brO de 1979. que altera a redação do art. 180 da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro de
1952, e dá. outras providências.

N.O 4.1~/89 (FRANCISCO AMARAL) - Dá nova redação ao art. 72 do Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis da União.

N.o 4.215/89 (SENADO FEDERAL) - Dá n~va redação ao inciso V do artigo
4.° da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

N.o 4.271/89 (ANTONIO SALIM CURIATI) - Proíbe propag:a.nda poUtico
partidária nos sindicatos.

N.O 4.281/89 (OCTÁVIO ELíSIO) - Assegura aos empregados públicos o
direito de opção pelo regime jurídico do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União.

N.O 4.336/89 (ANTONIO CARLOS MENDES THAME) - Altera o inciso II
do art. 18 da Lei n.o 7.839, de 12 de outubro de 1989, e dispõe sobre a movimen
taçáo da conta do FGTS dos servidores públicos da União, do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios, regidos pela CLT e submetidos ao Regime único
Estatutário.

N.o 4.384/89 (NILSON GIBSON) - Altera a Lei n.o 6.732, de 4 de dezembro
de 1979, que altera a redação do art. 180 da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro de 1952,
e dá outras providências.

N.o 4.507/89 (FRANCISCO AMARAL) - Dispõe sobr~ a jornada de trabalho
dos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde.

N.o 4.518/89 (FRANCISCO AMARAL) - Dispõe sobre a contagem de tempo
de serviço na atividade privada, para. fins de qüinqüênio.

I

N.o 4.5'lt/89 (ADYLSON MOTTA) - Acrescenta dispositivo ao Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União.

N.o 4.774/89 (SAMIR ACHOA) - Torna obrigatória a apresentação de cer
tidões negativas civil e criminal para assumir cargo, emprego ou função na admi
nistração pública.

N.O 4.890/90 (ERALDO TRINDADE) - Dispõe sobre o tratamento a ser dado
aos procuradores públicos dos ex-Territórios do Amapá e Roroaima.

b) PROPOSIÇôES SUJEITAS A ARQUIVAMENTO, NOS '.1'ERM:OS DO ART. 164,

§ 1,- (PRAZO PARA RECURSOS - ART. 164, § 2.-)

5 Sessões: de 19 a 27-6-90

Projetos de Lei

N.o 7.509/86 (SENADO FEDERAL) - Dá nova récJ.ação ao caput o art. 224
da Consolidação das Leis do Trlwaho, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.0 de
maio de 1943. '. •.

N.o 616/88 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre procedimentos para priva
tização do capital de empresas estatais.

-N.o 1.457/89 (JOAO AGRIPINO) - Autoriza a privatização de empresas esta
tais e dá outras providências.

N.o 1.541/89 (MAGUITO VILELA) - Dispõe sobre a privatização de empresas
estatais e dá outras providências.

N.o 1.590/89 (MIRO T.ElXEIRA) - Isenta as entidades sindicais do reco
lhimento do saIário-educaçáo.
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N.O 1.663/89 (lTURIVAL NASCIMENTO) - Introduz alteração no art. 5.°
da Lei n.0 4.-t4D, de 27 de outubro de 1964, que instituiu o saláTio-educação.

N.o 1.774/89 (LÚCIO ALCANTARA) - Autoriza a desestatização e dispõe sobre
o controle externo de empresas estatais e dá outn\S providê~cias.

N.O 2.39'1189 (LUIZ ALBERTO RODRIGUES) - Dispõe sobre a privatização
das em~ estatais e dá outras providências.

N.o 2.~/89 (VICTOR FACCIONI) - Estabelece financiamentos para aquisi
çiode partes societárias das estatais em processo de privatização, em favor de
pequenos investidores.

H.O 2.4M/89 (VICTOR FACCIONI) - Permite a utilização do PIS/PASEP
FGTS na aquisição· de partes societárias das empresas estatais e de economia
!$ta.

N.O 2.465/89 (VICTOR FACCIONI) - Autoriza o poder público a converter
dívida externa. em ações das empresas estatais em processo de privatização.

N.O 3.308189 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza a privatizaçáo de empresas
estatais e dá outraS providências. .

N.O 3.379/89 (JOSl!: LUIZ DE SA) - Veda.a privatização de empresas paraes
tatais vinç}Jladas à União no prazo que especifica.

N.o 4.2t6/89 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a privatização das empre
sas estatais e dã outras providências.

N.o 4.380/89 (RAQUEL CANDIDO) - Estabelece normas para a privatização
das empresas públicas e de economia mista, e dá outras providências.

N.o 4.625/90 (GERSON MARCONDES) - Estabelece disciplina concernente à
privatização de empresas pertencentes ao Patrimônio da União e dá outras provi
dências.

N.o 4.929/90 (CARLOS CARDINAL) - Regulamenta e estabelece procedimen
tos para a democratização do capital das empresas controladas pela União e dá
outras provtdênclas •.

Parecer:

N.O 3/89 (COMISSÃO DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA E DE REDAÇãO)
Opina, a respeito do Ofício GP-0/1395/89, do Sr. Presidente da Câmara, que enca
minha Ripresentação contra o Deputado Gustavo de Faria, ex-Presidente do IPC
e responsabilizado pela prática de atos lesivos ao patrimônio daquela entidade, pela
admissibilidade da Representação.

c) CONVOCAÇXO

Nos termos do art. 17, inciso m, &linea e, convoco os senhores Deputados
membros da COmissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregula
ridades na concessão do controle acionário da NEC do Bras'il S.A., bem como envol
vimento e ação do Ministério das Comunicações e da Telebrás nos fatos para a
reunião de instalação e eleição do Presidente e do Vice-Presidente, a realizar-se
no dia 27-6-1990, quarta-feira, às 11 horas, no Plenário n.o 17 do Anexo II.

Câmara dos Deputados, 18 de junbp de 1990. - Deputado Paes de Andrade,
Presidente da Câmara dos Deputados.

DEPARTAMENTO DE COMISSõES
COMISSOES ESPECIAIS

I - COMISSAO ESPECIAL INCUMBIDA DE APRECIAR O PROJETO DE LEI
~•• 1.5116/89, QUE ''INSTITUI NORMAS GERAIS DE PROTEÇAO A INI'ANCIA E

A JUVENTUDE" E OUTROS QUE CRIAM O "ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE"

Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL - RJ

1.0 Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL - PR
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2.° Vice-Presidente: Deputado Arthur da 1ávola - PSDB - .I-W

3.° Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PI'B - PA

Relator: Rita Camata - PMDB - ES

Junho de 1990

Rita Camata

Nilson Gibson

Antônio Mariz

Airton Cordeiro - PR

R.obson Marinho - SP

Nelson AguIar - ES

Jorr;e Arbage - PA

Benedita da 3ilva - RJ

Dionisio Hage - PA

Asdrúbal Bentes
J ovanni Masini
Murilo Leite

Rose de Freitas

Uma val/;a

Eduardo Jqrge

Eunice Michiles

Átila Lira

Tadeu França

Ja)'Dle "Paliarin

TITULARES

PMDB

Maria Lúcia

Hélio Ros&

PFL

Sala~el Carvalho

PSDA

PD'l'

PII/";

P'I

PR.N

SUPLENTES

PMDB

Carlos Benevides
Jorge Gama

PSDB

Rosário Congro Neto

PDS

PT

PFL

Mário Assaa

PDT

PTB

PRN

Eurico Ribelro

secretário: Luiz César Lima Costa

Ramais: 7066 e 7067
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11 - COmSSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EME1\i""DA À CONSTITUIÇAO N.- 1, DE 1988, QUE "INSTITUI A PENA DE

MORTE E DA OUTRAS PROVID~NCIAS"

Prazo: (O Sessões.

Presidente: Deputado Aloysio Chaves - PFL - PA

1.0 Vice-Presidente: Deputado Gilson Machado - PFL - PE

2.° Vice-Presidente: DeputadÇ) Artur da Távola - PSDB - RJ

3.° Vice-Presidente: Deputado Leopoldo Souza - PMDB - SE
Relator: Deputado Arnaldo Moraes - PMDB - PA

TITULARES

Arnaldo Moraes
João Natal
José Dutra
Leopoldo Souza

TbeOd.oro Mendes

Aloysio Chaves

Manoel Castro

Gilson Machado

Artur da Távola

José Serra

Gonzaga Patriota

Amaral Netto

Arnaldo Faria de Sá

Farabulini Júnior

José Carlos Coutinho

José Genoino

José Maria Eymael

pMDB

PFL

PSDB

PDT

PDS

PRN

PTB

PL

PT

PDC

SUPLENTES

Agassiz Almeida
Harlan Gadelha
José Melo
Lélio Souza

Osvaldo Macedo

Júlio Campos

Annibal Barcellos

Evaldo Gonçalves

Arnaldo Martins

Moema São Thiago

Miro Teixeira

Arnold Fioravanti

Roberto Vital

Roberto Jefferson

Assis Canuto

Tarso Genro

Borges da Silveira

m - COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N.- 4.086/89, QUE "DISPõE SOBRE

A POLíTICA AGRíCOLA"

Presidente: Deputado Vinicius Cansanção - PFL-AL

1.0 Vice-Presidente: Deputado Saulo Queiroz - PSDB-MS

2.0 Vice-Presidente: Deputado Nelton Friedrich - PDT-PR

3.0 Vice-Presidente: Deputado Freire Júnior - PRN-TO

Relator: Deputado Paulo Macarini - PMDB-SC .
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TITULARES SUPLENTES

PMDB

Hilário Braun Geraldo Fleming

Ivo Mainardi Iturival Nascimento

Ivo Vanderlinde José Freire

João Rezek José Tavares

Jorge Vianna Jovanni Masini

Nilso Sguarezi Maria Lúcia

Paulo Macarini Nyder Barbosa

Raimundo Bezerra Raimundo Rezende

Sérgio Spada Roberto Rollemberg

Samir Achôa Rospide Netto

Waldyr Pugliesi Santinho Furtado

PFL

AlySSDn Paulinelli Lael Varella

Dionisio Dal Prá Horácio Ferraz

Jonas Pinheiro Jacy Sca.nagatta

Mussa Demes Jairo Carneiro

Ney Lopes Messias Góis

Osvaldo Coelho Narciso Mendes

Victor Fontana Pedro Ceolin

Vinicius Cansanção Ronaro Corrêa

PSDB

Saulo Queiroz Edmundo Galdino
celso Dourado Lezio Sathler
Vicente Bogo Gabriel Guerreiro
Adroaldo Streck Mauricio Fruet
Fábio Feldmann Koyu Iha.

PDT
Amaury Müller Silvio Abreu
Carlos Cardinal Cristina Tavares
Nelton Friedrich Tarzan de Castro

PRN

Freire Júnior Francisco Sales
Raul Belém CleonAncio Fonseca
João Agripino José Gomes

PDS
Victor PacclODi Divaldo Bender
Amilcar Queiroz

PTB
José Egreja Jayme Palia.rin
Roberto Cardoso Alves Roberto Jefferson

Antero de Barros Plínio Arruda Sampaio

PDC
Paulo Mourio Francisco Coelho
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PSWaldo Almeida

PSB
José Carloa 8abó1I

PRS

PC doB
Manuel D<ming06

PST
Chico Humberto

SecnUria: ramais 7066 fi 7067
AVISO

Bewúio: 20-6-90

Hora: 9h30min

Pauta: apreciação do parecer do relator.

Mozarlldo Cavalcanti

João Hermann Neto

Roberto Brant

Aldo Arantes

Expedito Machado

RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS NO GRANDE EXPEDIENTE

JUNHO/90

Da.ta. Dia da Semana Hora Nomell

21 5.a-feira 14:30 Lurdinha Savignon

15:00 Tarzan de Castro

1:5:30 Lélio Souza

22 6.a-feira 11:00 Ottomar Pinto

11:30 Nasser Almeida

12:00 Arnaldo Martins

12:30 Jones Santos Neves

13:00 Cristina Tavares

13:30 Nelson Aguiar

25 2.a-feira 15:30 Gonzaga Patriota

16:00 Marcos Formiga

16:30 Vicente Bogo

17:00 Haroldo Lima

17:30 Roberto Rollemberg

18:00 Alexandre Puzyna
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Data .Dia da Semana.

26 3.a-feira

Hora Nomes

14:30 Marluce Pinto

15 :00 Tadeu França

15 :30 Domingos Juvenil

27 4.&-feira 14:30 Haroldo Sanford

29 6.&-feira

1.°/8 4..&-feira

15:00 Messias Goes

15 :30 Afif Domingos

11:00 Asdrúbal Bentes

11:30 Climério Velloso

12:00 Mauro Miranda.

12:30 Oswaldo Lima Filho

13:00 Genésio Bernardino

13:30 José Genoino

14:30

15:00 Aldo Arantes (*)

15:30 Anna Maria Rattes (*)

Obs.:(e) InscriÇÕeS transferidas conforme art. 82, VI do R.!.

CONGRESSO NACIONAL

A - COMISSAO DE ESTUDOS TERRITORIAIS

(Art: 12 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória )

Composição

Presidente: Senador Chagas ROdrigues

Vice-Presidente: Senador Alfredo Campos

Relator: Deputado Gabriel Guerreiro

MEMBROS DO CONGRESSO

Senadora

NabOr.1únior

Altredo Campos

JOio Menezes

Chagas Rodrigues

Joio Castelo

Deputados

Gabriel Guerreiro

Renato Bernardi

José Carlos Vasconcelos

Alcides Lima

José Guedes



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 21 7513

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO

Almir Laversveiler de Moraes César Vieira de Rezende

Pedro JOIlé Xavier Mattoso Paulo Moreira Leal

Charles Curt Mueller

B - COMISSAO DESTINADA A PROMOVER AS COMEMORAÇõES DO
CENTENÁRIO DA PROCLAMAÇAO DA REPúBLICA E DA PROCLAMAÇAO

DA PRIMEIRA CONSTITUIÇAO REPUBLICANA DO PAts

(Art. 63 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

MEM:BROS DO PODER LEGISLATIVO

senador Marco Maciel

Deputado Egídio Ferreira Lima

Deputado Bonifácio de Andrada

MEMBROS DO PODER JUDICIARIO

Ministro José Fernandes Dantas (STJ)

Ministro Aldo da Silva Fagundes (STM)

Mlnistro Marcelo Pimentel (TST)

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO

Ministro José Aparecido de Oliveira, da Cultura

Ministro da Justiça

secretário Virgillo Pereira Costa, da Comissão Especial Incumbida de Organi
zação e Preservação dos Documentos do Acervo dos Presidentes da República.

C - COMISSAO MISTA DESTINADA A ELABORAR O PROJETO DE
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

(Art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

Composição

Presidente: senador José Agripino

V1ce-Presidente: Senador Carlos Patrocínio

Relator: Deputado Joaci Góes

Senado1'eS

TIT(J.LARES

(Vago)

(Vago)

(Vago)

(Vago)

(Vago)

Odlu:ir Soares

José Agripino

Dirceu Carneiro

Carlos Patrocínio

Mauro Borges

Roberto Campos

Deputados

Joaci Góes

Antonio Britto

samir Achôa

Michel Temer

Sandra Cavalcanti

Eliezer Moreira

Geraldo Alckmin Filho

Jorge Ar'bage

Raquel Cândido

Elias Murad

Gumercindo l4Jlhomem
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(Vago)

(Vago)

Joio Lobo

Pompeu de SOusa

Affonso Camargo

Antônio Câmara

Waldir Colatto

Jofran Frejat

Anna. Maria Rattea

Felipe Mendes

Praao para apreaentação de emendaa ao anteprojeto da 00miI&i0 M:iR&: de 5 a
11-12-89 '

D - COMlSSAO ESPECIAL MISTA DESTINADA A REAT.IZAR O EXAME

PERICIAL DOS ATOS E FATOS GERADORES DO ENDIVIDAMENTO
EXTERNO BR&SILEIBO

(Requerimento n.o 373/89-CN)

CompoGgio

Presidente: Deputado' Mussa Demes

Vice-Presidente: Senador Dirceu Carneiro

Relator: Deputado Irajá Ro<lrlgue.s

Mansueto de IATOr

Altúsio Bezerra

W1lson Ma.rtin.s

Jorge Bornhausen

Marco Maciel

DIrceu Carneiro

Louremberg Nunes Rocba

Roberto Campos

Jamil Haddad

......: 29+91

~ ela C8miIIio: 7-11-89

Deputados

Oswaldo L1ma FIlho

Irajá. Rod.rf&uea

Sérgio Spada,

Raimundo Bezerra

Leur Lomanto

Mussa Demes

Hermes Zaneti

Luiz Salomão

Francisco Diógenes

Mãrcia Kubitschek

Gastone Righi

E - COmSSAO MISTA DE ORÇAMENTO

Prelidente: Deputado Cid Carvalho (PMDBIMA)

1.° Vice-Presidente: Senador Joio Lobo (PFLlPI)

2.- Vice-Presidente: Deputado Ziza Valadares (PSDBIMG)

3.° Vice~Presidente: Deputado José Luiz Maia (PDS/PI)
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TITULARES

PMDB

Cid Carvalho -co MA

Domingos Juvenil -CO PA

Genebaldo Correia -CD BA

Henrique Eduardo Alves -CD RN

Irapuá Costa. Júnior -SF ao

IIrael Pinheiro -CD Ma

Ivo Ceraóa1mo -CD MS

Joio Calmon -SF EB

Joio Carlos Bacelar -CD BA

JOIIé Dutra. -CO .ü(

José Fogaça -SF RS

José Mara.nlúi.O -CD PB

J0s6 Tavares -CD PR

Lúcia VAnia. -CO ao
Manoel Moreira -"CD SP

Manaueto de Lavor - SF' PIl

Márcio Lacerda - SF' MT

M8ol'cos Lima -co :MG

Marcos Queiroz -co PE

Nabor Júnior -SF AC

NilsOn Gibson -CO PE

Nyder Barbosa -CO l!'.S

Renato Vianna -CD se
Ronaldo Aragão -SF RO

Ronan Tito -SF Ma

Rospide Netto -CD as
T.-f.uy Bacelar -SP BA

Santinho Furtadp -CO $1-

T1de1 de Lima. -CO 8P

Ubiratan Ap1ar -CO CE

Walmor de Luca -CO se

PFL

ArnaldO .Prieto -CD as
EdlIoD Lobio -SF MA
Ji:raldo TJnoco -CD BA

Etenldo Noeueh'a -CD CE

Pranc1sco Dornelles -CO RJ

Humberto souto -CO Ma

.Joio Alves -CD BA"

.Joio Lobo -SF PI

Jorae Bornhausen - SF' PA

.J0Ié Jorp -CD PE

Lourival Baptista -SF SE
O&valdo Co61ho -CD PE
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Paes Landim -CD PI
salat1el Carvalho -CD PE
Simão 5esIdm -co lU
Victor Pomana -CD se

PSDB
Aécio Nevea -CD MO
~as Rodrigues -SF PI
Darcy Deitas -CD PR
Dirceu Carneiro -SF SC
José Richa -SF PR
JOSé serra -CO SP
Mar:la ele Lourdes Abadia -CD DF
Saulo Que1roe -CD MS
Virgildás10 de senna -CD BA
Z1za Valadares -CO MO

Cesar Ma1& -CD lU
Gonzaga Patriota -CD PE
Lúcio AlcADtara -CO CE
Mário Maia -SF AC
Miro Te1xeira -CO RJ

PD8
Darcy pozza -CD RS
Felipe :Mendes -CD PI
Joree Arbaee -CD PA
José Luiz Mala. -CD PI
Roberto Campos -SF MT

BaIs1110 Vll1aD1 -CD PR
José CarlOl5 Vasconcellos -CD PE
Joio Castelo -SF :lIA.
Renato Jobnuoo -CD PR

Carrel Benevides -CD AM

Fábio Raunheitti -CD RJ

Louremberg Nunes Rocha -SF MT

Feres Nader -CD RJ

PT

Irma Passoni -CD SP

João Paulo -CD MG

PL

José Geraldo -CD MO

losé Luiz de Sá -CD RJ

PDC

o;: _yidel Dantas -CD CE

Moisés Abrão -SF TO

Roberto Balestra -CD GO

PSB

Abigail FeitOBa -CD BA
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PC 40 B

Manuel Domingos -CO PI

SUPLENTES

PMDB

Cid Sabóia de Carvalho - SI' CIl

Délio Braz -CO 00

Ojenal Gonçalves -CO SE

Haroldo Sabóia -CO :MA

Jovanni Masini -CO PB

Mauro Benevides -81' CE

Neuto de Conto -CD se
Ruy Nedel -CD RS

severo GOmes -SI' SP

VaiO

Atila Lira -CO PI

Furtado Leite -CO em:
Jotran Frejat -CD DP

José Queiroz -CO CIl

Odacir Soares -SI' ao

PSDB

Anna Maria Rattes -CD RJ

Franciaco Küster -CO se
Pompeu de Sousa -SP DP

PDS

Telmo Kirst -CD R8

PDT

Roberto O'~v1la -CD RJ

PB.N

Fausto Rocha -CD SP

PTB

José Egreja -CO SP

PL

sergio Werneck -CD MO

PT

Vladimir Palmeira -CD RJ

PDC

l4iraldo QQmea -CO BA

Mauro Borpa -SP 00
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PSB

Jamil Haddad

secretária: Hilda. de sena Correa. Wiederhecker

Endereço: Bala. 16 - Anexo II - camara do.s Deputados

lE'ones: 311-693$/6939/6940 (secretaria)

223-2945 (Presidente>

311-6937/6941/6942/6g43

ASS6SS01"ia: Dr. Luis Vasconcelos (CD) - 311-6682

Dr. José Carlos A. Santos (SF) - 311-3318

-SF RJ

Junho de 1990

F - COMISSAO MISTA INCUMBIDA DE REVER AS DOAÇõES,
VENDAS E CONCESSOES DE TERRAS Pr1BLICAS

(Art. 51 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

Stlnadores
TITULARES

Aluizio Bezerra
Márcio Lacerda
Cid Carvalho
Almir Gabriel
Ronaldo Aragão
Edison Lobão
João Lobo
Pompeu de Sousa
Moisés Abrão
Olavo Pires
Mário Maia

SUPLENTES
Ruy Bacelar
Meira Filho
João Menezes
Chagas Rodrigues
Jamil Haddad

Designação da. Comissão: 8-11-89

Deputados

Arnaldo Moraes
Ottomar Pinto
Rosário Congro Neto
Wagner Lago
Renato Bernardi
Mussa Demes
Alysson Paullnell1
Vicente Bogo
Ibrahim Abi-Ackel
Amaury Müller
Leonel Júlio

Paulo Sidnei
Luiz Soyer
Jonas Pinheiro
José Guedes
Jorge Arbage

G - COMISSOES PARLAMENTARES MISTAS DE INQumlTO

1

Destinada a. investigar a atual crise financeira da. Petrobrás.

(Resolução n.o 4, de 1989-CN>

Compoaição

Presidente: Deputado José Tinoco. ,
Vice-Presidente: Deputado Beqedicto Monteiro

Relator: Senador José Fogaça

Senadores

José Fogaça
Francisco Rollemberg
Mauro Benevides
Ruy Bacelar
Gerson Camata
Nabor Júnior
.roão Lobo

Deputados

Mário Lima
Osvaldc> Macedo
João Agripino
Luiz Alberto Rodrigues
Eduardo Moreira.
José Tinoco
Luiz Marques
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Lourival Baptista
Alexandre Costa
Mário Covas
José Richa
Louremberg Nunes Rocha
Antônio Luiz Maya
Mauricio Corrêa
Jarbas Passarinho

Designação da. Comissão: 7-11-89

Prazo: 22-8-90

Dionísio Dàl-Prã
Mauro Campos
Francisco Küster
Arnold Fioravante
Flávio Rocha
Bocayuva Cunha
Benedicto Monteiro
João Paulo

Z

Destinada a apurar a fuga de capital e a evasão de divisas do Brasil.

(Resolução n.o 5, de 1989-CN)

CompClllição

Presidente: senador Antonio Luiz Maya

Vice-Presidente: senador Alexandre Costa

Relator: Deputado Fernando Bezerra Coelho

8eDad....

severo GOmes

Irapuan Costa Júnior

Nelson Wedekin

Jutahy Magalhães

Edison Lobão

Alexandre Costa

Ilário Covas

Ani6nio'-Luiz Maya

Olavo Pires

José Pa.ulo B1so1

Ney Maranhão

D~ da. Comissão: 1.°-11-89

Praao: 22-8-90

s

Deputados

Samir AchÔa

Fernando Bezerra Coelho

Nilso Sguarezi

Maria Lúcia

Mussa Demes

Stélio Dias

Vilson SOuza

Paulo Ramos

Myriam Portela

Geraldo Bulhôea

Paulo Mincarone

Destinada. a. investigar o programa autônomo de energia nuclear.

<Resolução n.o 1I90-CN)

8eDad_

severo Gomes
l4ansueto de Lavor
Márcio Lacerda
KarcoDdes Gadelha.
Divaldo Suruagy
Dirceu Carneiro
TeotOnio Vilela Filho
Nelson Wedeldn
Carl06 De'Carli
Gerson camata
Albano Franco

DeIipaçio da Comiuio: 29-5-90
Pruo: 17-11-90

DeputadOs

Fernando Cunha
Luís Alberto Rodrigues
Mário Lima
Rita Camata
Arnaldo Prieto
José Jorge
Anna Maria Rattes
Luiz Salomão
Flávio Rocha
João de Deus Antunes
Ottomar Pinto
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ORDEM DO DIA DAS COMISSõES

I. COHlssAo DE CIgNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÂTICA

Horário: 9:30 horas - Local: Auditório Nereu Ramos
Pauta:

TEMA: "LANÇAMENTO DO PROGRAMA PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO

EM CIgNCIA.E TECNOLOGIA, INFORMÂTICA E COMUNICAÇAo

DA CAMARA DOS DEPUTADOS".

PROGRAMA:

Abertura:

* 9:30 horas

Deputado Paes de Andrade

Presidente da Câmara dos Deputados

Deputado Antônio Britto

Presidente da Com. Ciência e Tec. Com. e Informática
Deputado Luiz Henrique

l~ Secretário da Câmara dos Deputados

Deputada Ir.a Passoni

Coordenadora

Doutor José Goldeaberg

secretário de Ciência e Tecnologia

BSTAGIO ATUAL DA CI!NCIA B TBCNOLOGIA NO BRASIL

Expositores:

Doutor Bnio Candotti

Presidente da SBPC

Doutor Rogério C. Leite

Doutor Pedro Leitão

* 10:15 horas

Visio Global sobre o estágio de desenvolvimento do

Brasil nos setores estratégicos em Ciência e Tecno
logia.

Propostas sobre o papel a ser

desempenhado pelo legislativo na

Avaliação, Acompanhamento e Direcionamento

das políticas de Ciência e Tecnologia

sapo_itores:

Doutor Dória Porto

Informática e Automação Industrial

Doutor Carlos Gadelha

Biotecnologia

Doutor Yillas Boas

Novos Materiais

Junho de 1990
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Doutor Jor~e Bittar

Telecomunicação

Doutor Aziz Ab'Saber

Meio Ambiente

Doutor José Carlos C. Gerez

Química Fina

• 11: 00 horas

Pronunciamento do Doutor Jos~ Goldemberg sobre a poli

tica de vários setores da Ciência e Tecno1og ia 'n,.o Go

verno Collor.

• 11:30 horas

Depoi.entos:

CTI, CUT, CGT, ABIFINA, SINDAMQ , EMPAB, FIESP, FNE e

demais presentes.

• 13:30 horas

ENCERRAMENTO.

Quinta-feira 21 7521

Ir - C~:-IISSÃO

Horário: -" :; .:"::::al: sala 1

SUBSTITUTIVO E EMENDA OFERECIDOS ,NA COMISSAO DE DEFESA NACIO
NAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 151/89 (audiência) _ que
-dispõe sobre os direitos das'Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e Territó
~os e dá outras providências·.

RELATOR: Deputado EG!DIO FERREIRA LIMA
PARECER: pela inconstitucionalidade do substitutivo oferecido

pelo relator da comissão de Defesa Nacional e pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da
emenda

2. EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 1.894";B/83 - que "torna
obrigatória a inclusão de espetáculos musicais ao vivo nas ca
sas de diversões".

RELATOR: Deputado JORGE HAGE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

3. PROJETO DE LEI N9 3. O29/.~~ - do Sr. Flor iceno Paixão - que "ter
na privativas das empresàs brasi,leiras a fabricação e a dis::
tribuiçáo de álcool carburante em todo o território nacionar'.
RELATOR: Deputado CARLOS VINAGRE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa, com 2 emendas
VISTA: O Deputado Ney Lopes, que pedira vista, devolveu o

projeto, apresentando voto em separado pela inconsti
tucionalidadé

4. PROJETO DE LEI N9 1.018/88 - do Sr. Brandão !olonteiro - crue "dis'
põe sobre a profissão de mótorista de transportes colet.["ps ur=
banos e interurbanos, fixa o salário mínimo profissional e a
duração da jornada de trabalho e dá outras providências".

RELATOR: Deputado HORACIO FERRAZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa, com emendas, deste e dos Projetos de Lei
n9s 1.113/88, 2.863/89 e 4.827/90, apensados
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I

5. PROJETO DE LEI N9 1.029/88 - do Sr. Floriceno Paixão - que "in
clui a Confederação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares no parágrafo 19 do art. 535 da Consolidação das Leis
do Trabalho".

RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER~ pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

,gislativa
VISTA: \0 Deputado José Maria Eymael, que pedira vista, de

volveu o p~ojeto, concordando com o relator

6. PROJETO DE LEI N9 1.573/89 do Sr. Samir Achôa - que "dispõe so
bre as empresas de asseio e conservação e dá outras providên=
cias".

RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

7. PROJETO DE LEI N9'1.852/89 - do Sr. Geraldo Alckmin Filho
que "dispõe sobre cédula de votação, determinando que, ao la
do dos nomes dos Partidos constem os respectivos símbolos".

RELATOR: Deputado DION!SrO HAG?
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa e, no mérito, pela aprovação

8. PROJETO DE LEI N9 1.941/89 - do Sr. Ricardo Izar - que "dá no
varedação ao parágrafo 19 do art. 29 da Lei n9 6.538, de 22
de junho de 1978, que dispõe sobre os serviços postais".

RELATOR: Deputado ELItZER MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

9. PROJETO DE LEI N9 2.4121·89 - do Sr. Nelson Seixas - que "ins_
titui a obrigatoriedade 'de um neonatologista na sala de parto
e no berçário das maternidades, nos hospitais públicos ou con
veniados com a seguridade social".

RELATOR: Deputado AIRTON CORDEIRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

10. PiWJETO DE LEJ. N9 2.475/89 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que
-torna obrigatória a construção de barragem nos rios sobre os
quais devam passar rodovias integrantes do Sistema NacionalRo
doviário e determina outras providências". -
RELATOR: Deputado JORGE HAGE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

11. PROJETO DE LEI N9 2.488/89 - do Sr. Borges da Silveira - que
-dá nova redação aos artigos 130 e 131 da Lei n9 6.015, de 31
de dezembro de 1973, que dispõe sobre QS registros públicos e
"dá'outras prõvidências". '

RELATOR:, Deputado EGíDIO FERREIRA LIMA
PARECER; pela constitucionalidade, juridicidade, falta de téc

nica legislativa e, no mérito, pela reje~ção
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12. PROJETO DE LEI N9 2.522/89 - do Sr. Francisco Amaral-que "di~

põe sobre destinação de entorpecentes apreendidos".

RELATOR: Deputado JORGE HAGE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

dislativa deste e do Projeto de Lei n9 3.926/89, ape!!.
sado

13. PROJETO DE LEI N9 2.633/89 - do Sr. ,Nelton Friedrich -que"des
tina as importãncias não pagas dos prêmios da Loteria Fede~
ral, Loteria Esportiva Federal e Loteria de ~úmeros (Loto)
aos Municípios atingidos por desastres climáticos ou ecológi
cos e dá outras providências".

RELATOR: Deputado EDUARDO BONFIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

qislativa, com substitutivo

14. PROJETO DE LEI N9 2.644/89 - do Sr. Jorge Arbage - que "dis
põe sobre a organização de serpentários municipais".

RELATOR: Deputado EVALDO GONÇALVES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

15. PROJETO DE LEI N9 2~655/89-doSr. Evaldo Gonçalves - que "de
nomina açude público no Município de Camalaú, no Estado da Pa
raiba e dá outras providências".

RELATOR: Deputado ANTCNIO MARIZ
'PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

16 .. PROJETO DE LEI N9 2.669/89 - do Sr. Gerson Marcondes -que"dis
põe sobre a organização, constituição e funcionamento de' Guar
das Municipais, e dá outras providências".

RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela constitucio

nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Pro
jeto de Lei n9 3.054/89, apensado

17. PROJETO DE LEI N9 2.705/89 - do Sr. Leonel Júlio - que' "acres
centa parágrafo único ao art; 64 ·da ,Lei ne;> 5.108, de 2-1 de se=
tembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito, dispondo sobre au
torização para dirigi:r veículo de terceiro '!.
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

18. PROJETO DE LEI N9 2.778/89'- do Sr. Cunha Bueno - que "altera
a redação da Lei n9 2.145, de 29 de dezembro .de 1953, que cria
a Carteira de Comércio Exterior, dispõe sobre o intercâmbio
com o exterior e dá outras providências".

RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

19. PROJETO DE LEI N9 2.800/89 - do Sr. Gandi Jamil - que "tsrna
obrigatória, se autorizada formalmente, a apos:Lç~o_nos docu
mentos de identificação d,:l expressão "doadorvàlúntário deór
gãos" e determina outras providências".

RELATOR: Deputado FRANCISCO BENJAMIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e_t~cnica le

gislativa, com emenda, deste e do Projeto de Lei n9
4.201/89, apensado
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20. PROJETO DE LEI N9 2.819/89 - da Sry Bete Mendes - que "estabe
lece a obrigatoriedade de as empresas manterem, ônibus para õ
transporte de seus empregados ao local de trabalho, quando este si
tuar-se onde não haja linhas regula:t'es de transporte". -

RELATOR: Deputado WAGNER LAGO
PARECER: pela constitucionalidade, juriélicidade e técnica le

gislativa deste, com a emenda oferecida pela autora,
e do Projeto de Lei n9 4.139/89, apensado

21. PROJETO DE LEI N9 2.886/89 do Sr. Jorge Arbage - que "altera
a redação do art. 18 do Decreto-lei n9 1.376, de 12 de dezem
bro de 1974, que dispõe sobre a criação de Fundos de Investi
~ntos, altera a legislação do Imposto sobre a Renda relativa
a incentivos fiscais e dá outras providências".

RELATOR: Deputado ARNALDO MORAES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

22. PROJETO DE LEI N9 2.902/89 - do Sr. Jorge Arbage - que "dá no
va redação ao art. 18 do Decreto-lei nl? 1.376, de 12 de dezem
bro de 1974, que dispõe sobre a criação de Fundos de Investi=
mentos, altera a legislação do Imposto sobre a Renda relativa
a incentivos fiscais e dã outras providências".

RELATOR: Deputado ARNALDO MORAES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

23. PROJETO DE LEI N9 2.917/89 - do Sr. Neuto de Conto - que "dis
põe sobre o traçado da BR-282 e dã outras providências".

RELATOR: Deputado OSVALDO MACEDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

24. PROJETO DE LEI N9 2.928/89 - do Sr. Uldurico Pinto - que "in_
clui os odontõlogos nos benefícios do Decreto-lei" n9 2.114,de
23 de abril de 1984, que institui a Gratificação de Incentivo
à Atividade Médica na Previdência Social, e dá outras provi
dências·.

RELATOR: Deputado ARNALDO MORAES
PARECER: pela inconstitucionalidade

25. PROJETO DE LEI N9 2.930/89 - do Sr. Uldurico Pinto-que "isen
ta de Imposto a importação'de material médico e odontológico~
para utilização em procedimentos clínicos, Qe pesquisa e tera
pêuticos e dá outras providências". -

RELATOR: Deputado RAIMUNDO BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

26. PROJETO DE LEI N9 2.933/89 - do Sr. Alcides Lima - que "revo_
ga o item 4 das Observações sobra a Tabela IV da Lei n9 6 .032,
de 30 de abril de 1974, que dispõe sobre o Regimento de Custas
da Justiça Federal".

RELATOR: Deputado RosARIO CONGRO NETO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le

gislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitu
tivo
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27. PROJETO DE LEI N9 3.420/89 - do Sr. Airton Cordeiro - que "proí
be a contratação de pesquisas de opinião com fins eleitorais
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILVIO ABREU
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le

gislativa e, no mérito, pela aprovacão
VISTA: o Deputado José Maria Eymael, que pedira vista, de

volveu o projeto sem manifestação escrita

28. PROJETO DE LEI N9 3.'745/89 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe
sobre a jornada de trabalho para os trabalhadores que perce
bam adicionais ~e insalubridade, periculosidade ou exerçam a
tividades consideradas penosas".

RELATOR: Deputado SILVIO ABREU
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

29. PROJETO DE LEI N9 3.759/89 --do Sr. Josê Maria Eymael que
"dispõe sobre a profissão de Guia de'Turismo e dá outras pro
vidências".
R~LATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

30. PROJETO DE LEI N9 3.766/89 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que
"regulamenta a licença 'de funcionamento dos postos de medica
mentos e dá outras providências".

RELATOR: Deputado SILVIO ABREU
PARECER:' pela inconstitucionalidade

31. PROJETO DE LEI N9 3.775/89 - do Sr. Uldurico Pinto - que "ins
titui na televisão informativos especiais para surdos-mudos e
det,~rmina outras providências".

RELATOR: Deputado STgLIO DIAS ,
PARECER: pela constitucionalidade, j4ridicidade e técnica le

gislativa

32. PROJETO DE LEI N9 3.865/89 - do Sr. Francisco Dornelles - que
"altera a Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe
sobre as sociedades por ações".

RELATOR: Deputado MARÇOS FORMIGA
PARECER: pela constitucionalidade"juridicidade e técnica le

gislativa

33. PROJETO DE LEI N9 '3.8613/89 - do Sr. Aldo 1I.rantes - que'i'proí
be' as empresas fabricantes ou montadoras organizarem ' grupos
de consórcios para a venda dos produtos de sua fabricação".

RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

34. PROJETO DE LEI N9 3. 899-A/89 - ao Sr. Prisco Viana - que "acres
centa parágrafo 29 ao art. 21 da Lei n9 7.805, de 18 de julhõ
de 1989, que altera o Decreto-lei n9 227, de 28 de fevereiro
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de 1967, cria o regime de permissão de lavra garimpeira, ex
tingue o regime de matrIcula e dá outras providências".

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicitade, técnica le

gislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda

Junho de 1990

35. PROJETO DE LEI N9 3. 904-A/89 - do Sr. Paulo Zarzur - que
sobre o local de trabalho do professor com 50 anos de
de acordo com sua opção".

RELATOR: Deputado SILVIO ABREU
PARECER: pela inconstitucionalidade

"dispõe
idade,

36. PROJETO DE LEI N9 3.974/89 - do Sr. Aécio de Borba - que "fi_
xa Bases e Diretrizes do Desporto Nacional e dá outras provi
dências".

RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

37. PROJETO DE LEI N9 4.005/89 - do Sr. Nilson Gibson _ que "ins_
titui as Varas Agrárias e dá outras providências".

RELATOR: Deputado ~RLOS VINAGRE
PARECER: pela inconstitucionalidade

38. PROJETO DE LEI N9 4.033/89 - do Sr. Del Bosco Amaral
·cria, na 2~ Região da Justiça do Trabalho, no Estado
Paulo, as Juntas de Conciliação e Julgamento de são
(1~ e 2~) e determina outras providências".

RELATOR: Deputado JOst GENO!NO
PARECER: pela inconstitucionalidade

que
de São
Vicente

39. PROJETO DE LE. N9 4.040/8,9 - do Sr. Aécio de Borba - que "dis
põe sobre medidas de fomento. e proteção ao desporto".
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

qislativa

40. PROJETO DE LEI N9 4.065/89 - do Sr. Renan Calheiros _.qu,: "di~
põe sobre o tabelamento de preços dos produtos que compoem a
cesta básica do trabalhador".

RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

41. PROJETO DE LEI N9 4.072/89 - do Sr. Francisco Amaral que
"cria a Junta de Conciliação e Julgamento de Passa Quatro, Es
tado de Minas Gerais".

RELATOR: Deputado JOst GENO!NO
PARECER: pela inconstitucionalidade

42. PROJETO DE LEI N9 4.073/89 - do Sr. Francisco Amaral que
"desvincula Passa Quatro da Junta de Conciliação e Julgamento
de Caxambú, no Estado de Minas Gerais".

RELATOR: Deputado JOst GENO!NO
PARECER: pela inconstitucionalidade
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43. PROJETO DE LEI N9 4.076/89 - do Sr. Uldurico Pinto - que "dis
põe sobre a criação de uma Junta de Conciliação e Julgamentõ
da Justiça do Trabalho no Município de Teixeira de Freitas, no
no Estado da Bahia, e determina outras providências".

RELATOR: Deputado JOS~ GENOíNO
PARECER: pela inconstitucionalidade

44. PROJETO DE LEI N9 4.078/89 - do Sr. Airton Cordeiro - que "re
gula o exercício da profissão de Despachante de Trânsito". -

RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

Para recebimento de emendas na Comissão:,

A - De admisslbUidade (collsLltuclonalldade e jurldlcldadeJ

Início do prazo: 19-6-90.
Término do prazo: 22-6-00

1 - PROJE.TO DE LEI N.o 3.942/89 - Do Senado Federal (PLS n.o 25,

de 1989), que "dispõe sobre a concessão de tlolsas deinicíação ao
trabalho a menores assistidos e dá outras providências". - Relator:
Deputado Carlos Vinagre.

2 - PROJE."TO DE LEI N.o 4.486/89 - Do Sr. Floriceno Paixão, que "dispõe
sobre aposentadoria especial em atividade que indica". - Relator:
Deputado Nilson Gibson.

3 - PROJETO DE LEI N.o 4.925/90 - Do Sr. Floriceno PaIxão, que "altera
dispOsitivos da CLT para o efeito de acelerar e racionalizar o pro
cesso trabalhista". - Relator: Deputado Bonifácio de Andrade.

4 - PROJETO DE LEI N.o 4.964/00 - Do Sr. Florlceno Paixão, que "dJ.~póe

sobre o exercíclo da atividade dos profissionaIs de quimica". -- Rela
tor: Deputado Carlos Vinagre,

5 - PROJETO DE LEI N.o 5.048/90 - Do Sr. Flonceno Paixão, que ":iispõe
sobre rito especial para a cobrança judicial de salários". - Relator:
Deputado Nilson Gibson.

6 - PROJETO DE LEI N.O 5.077/90 - Do Sr. Eduardo Jorge, que "veda
dispensa do trabalhador portador de doença profissional ou seqüelas
de acidente do trabalho", - Relator: Deputado Ismael Wanderley.

7 - PROJETO DE LEI N.o 5.078/90 - Do Sr. Eduardo Jorge, que dispõe
sobre adição de álcool etílico anidro carburante na proporção de 22%
na gasolina utilizada nos grandes centros, nos meses de inverno". 
Relator: Deputado Wagner Lago.

8 - PROJETO DE LEI N.o 5.092/90 - Do Sr, Alércio Dias, que "dispõe
sobre a obrigatoriedade do emprego de gravadores de vôo e de voz
cm aviões e helicópteros de passageiros", - Relator: Deputado João
Natal.

9 - PROJETO DE LEI N.o 5.107/90 - Do Sr. Eduardo Jorge, que "dispõe
sobre as restrições de uso de automóveis em áreas de grandes centros
urbanos", - Relator: Deputado Leopoldo Souza.

10 - PROJETO DE LEI N.o 5.150/90 - Do Sr. César Maia, que "especifica
a destinação dos recursos originados por adicional tarifário criado
pela Lei n.O 7.920, de 12 de dezembro de 1989, que cria o Adicional de
Tarifa Aeroportuária e dá outras providências". - Relator: Deputado
Antônio Câmara.
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lI-PROJETO DE LEI N,o 5.227/90 - Do senado Federal tPLS n.O 32,
de 1989', que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação
Universidade Federal do Tocantins, e dá Olltras providências". CApen
:;O~ O~ Projetos de Lei n.Oli 1.449, 1.750 c 2.083/89.) --"H.clator: Dcllll
tado- Silvio Abreu.

III- COltISs2io DE MINAS E ENERGIA

Local: Sala nQ 21
Hor.rio: 10 horas

PAU T A
A - Discussão e votação de proposição e respectivo parecer sujeito à
aprovação do Plenário da Câmara:

PROJETO DE LEI NQ 1.248/88 (Anexo o PL nQ 2.726/89) - que
'Cria o 'Instituto Brasileiro de Controle Técnico-Científico de Ati
vidades Nucleares' - IBRAN, para proceder à fiscalização e controle
das atividades nucleares desenvolvidas no território nacional, por
órgãos p~blitos. civis e Militares e demais entidades·.

AUTOR & Deputado NOEL DE CARVALHO
RELATOR: Deputado MAURiCIO CAMPOS
PARECER' pela APROVAÇ~O

VISTA COMJUNTA& Deputados MARLUCE PINTO E MAURO CAMPOS

B - Discussão e votação de projeto de lei e respectivo parecer que
dispensa a aprovação do Plenário da Câmara:

PROJETO DE LEI NQ 3.985/89 - que ·Dispõe sobre critérios
de tarifaçâo do consumo de energia elétrica oriunda do sistema in
terl igê\do·.

AUTOR' Deputado IBERÊ FERREIRA
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECERa pela APROVAC~O

VISTA CONJUNTA& Deputados OCTAVIO ELíSIO E MAURO CAMPOS

Junho de 1990

IV- - o'" •

I:' .. !.~:·l':: t. , ......

~ 'tia.:: I';', ,hF.'-':"{ I tdt:E' CO '::' r fJlJ 1!Z'1:" ~~ ciCi c:~.n::I,::'· :tl'::" ':: - :r...:: I 1 'E

m~·:·c; I i.. "!.~~. C.€ CC!fi ~-: ['".;:. i~'" ....

v - COMISsAo DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO ~OBLICO

Para recebimento de Emendas na Comissão:

Inicio do prazo:
.Término do prazo:

20/06/90 
22/06/90 -

Projeto de Lei n9 4.159/89 - do Sr. Hermens Zanetti - que "r~

gu1amenta a profissão de nutricionista e determina outras pr 2
vidênciaR" •

(Encerra-se aSessão às 12 horas e53 minu
tos.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO
SR. DEPUTADO FARABULINI JÚ
NIOR NA SESSÃO DO DIA /3-6-1990.

O SR. FARABULINI JÚNIOR (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, em São Paulo, os fun
cionários da Secretaria de Segurança Pública,
no que se refere a investigadores, carcereiros
e escrivãos, suspenderam a greve. A greve
foi motivada pelos salários miseráveis que es
sas categorias recebem do Governo do Esta
do. Os delegados de polícia de carreira, que
devem dirigir a Polícia Civil, pelas normas
constitucionais, não ingressaram na greve.
No entanto, promoveram a defesa dessa es
tratificação da linha vertical dos componentes
da Polícia. Se o Governador do Estado não
promover, desde logo, substancial aumento
nos salários, que corresponderia a 180% para
os chamados operacionais, para os delegados
de polícia de carreira, para os servidores da.
segurança, haverá, sim, agora, a greve geral.

Quero dizer aos Deputados paulistas, prin
cipalmente, e anunciar à Nação que o Estado
de São Paulo está no 17" lugar no que tange
a vencimentos na área da segurança pública.
Há 17 Estados da Federação que pagam me
lhores salários, melhores vencimentos aos
componentes da segurança pública. São Pau
lo está em 17'" lugar e, no entanto, é um dos
Estados mais fortes da Federação. Não tem
sentido pagar tão pouco aos delegados de
polícia de carreira e aos operacionais; não
tem sentido protelar o aumento e dizer que
não há recursos; não tem sentido deixar a
categoria da segurança pública, a nível de
delegado de polícia, de investigadores, de
carcereiros e de escrivães, que, na verdade,
enfrentam bandidos, com uma remuneração
tão baixa, miserável, inaceitável, execrável,
Sr. Presidente.

Portanto, devo dizer aos Deputados de ou
tros Estados, que apregoam na tribuna que
São Paulo é o líder da Federação, que tem
condições de auto-suficiência orçamentária,
que tem a melhor qualidade de vida, que
tudo isso não corresponde à verdade rio que
tange à segurança pública. Na Secretaria de
Segurança Pública não há desvelo da parte
do governante, não há desvelo da parte do
Secretário de Segurança, não há desvelo da
área econômica para atender àquilo qu~ real
mente constitua um salário justo, que permita
o equilíbrio do orçamento da família do poli
ciaI. Como se pretende que haja, por parte
da Polícia Civil de São Paulo, a formulação
da grande trincheira contra os bandidos, con
tra os assaltantes, contra estupradores, con
tra aqueles que chegam até ao despIante de
invadir delegacias de polícia e seqüestrar de
legados?

Esta é a situação em que se encontra meu
Estado de São Paulo, a cidade em que nasci
e que represento nesta Casa. A advertência
da Polícia Civil de São Paulo está bem marca~

da. O aumento deverá ser substancial, não
pode ser protelado. Tem que ser agora, por
que fora disso não há condições para os poli
ciais civis seguirem lutando contra o crime,

cujos índices vêm aumentando em escalada
crescente.

ATA DA MESA

5' REUNIÃO DA MESA, REALIZADA
EM 17 DE MAIO DE 1990

Aos dezessete dias do mês de maio. de
hum mil novecentos e noventa, às 9:00 horas,
reúne-se no Gabinete da Presidência, a Mesa
da Câmara dos Deputados, sob a presidência
do Senhor Deputado Paes de Andrade, Presi
dente, e presentes os Senhores Deputados
Inocêncio Oliveira, 1" Vice-Presidente, Wil
son Campos, 2\' Vice-Presidente, Luiz Henri
que, 1" Secretário, Edme Tavares. 2" Secre
tário. Carlos Cotta, 3" Secretário e Ruberval
Pilotto, 4" Secretário. Havendo número legal,
o Senhor Presidente declara abertos os traba
lhos. [ - Pauta do Senhor Presidente. A
Mesa resolve ratificar ó despacho 'do Senhor
Presidente ad referendum da Mesa, baixando

. o Ato da Mesa n" 200/90, que "altera a lotação
de servidores no Gabinete do Líder do Parti
do Social Trabalhista - PST", o qual vai
publica"do ao final da Ata. II - Pauta do
Senhor l' Vice-Presidente. A Mesa aprova
os pareceres proferidos por Suas Excelências
nos seguintes requerimentos de informação:
1) n" 510/90 - Deputado Aldo Arantes 
ao Senhor Ministro da Educação, sobre pro
vidências adotadâs 'pelo MEC para veicular
nas escolas de 1" e 2" graus a Lei - n'! 7.398/85
- pelo encaminhamento; 2) n" 511190 - De
putado Luiz Salomão - à Senhora Ministra
da Economia, Fazenda e Planejamento, so
bre saldos diários de captação de recursos
através de CDIs de instituições financeiras
durante o mês de março - pelo encaminha
mento; 3) nu 512/90 -Deputado Fábio Feld
mann ao Senhor Secretário-Geral da Presi
dência da República, sobre o cumprimento
da Resolução CONAMA n" 006/88, que de
terminou o inventário de resíduos sólidos in
dustriais' - pelo encaminhamento; 4) n"
513/90 - Deputado Fábio Feldmann - ao
Senhor Ministro da Infra-Estrutura, sobre
composição, caracteríticas e destino de com
bustíveis, resíduos e outros materiais com po
tencial poluidor nas Refinarias de Paulínea,
Cubatão e São José dos Campos - SP 
pelei encaminhamel}to; 5),n:" 5~4!90 - Depu
tada Lúcia Vânia - à Senhora Ministra da'
Ação Social, sobre o programa de distribui
ção do leite - pelo encaminhamento; 6) n"
515/90 -Deputada Lúcia Vânia - ao Se
nhor Ministro da Educação, sobre o progra
ma de merenda escolar - pelo encaminha
mento; 7) n" 516/90 - Deputado Victor Fac
cioni - à Senhora Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento, sobre a origem e
adequação dos Atos Declaratórios Norma
tivos n"S 24 e 25 da Secretaria da Receita Fede
ral - pelo indeferimento; 8) n" 517/90 
Deputado Mário Lima - à Senhora Ministra
da Economia, Fazenda e Planejamento, so
bre as conseqüências das Medidas Provisórias
referentes aos ativos financeiros - pelo enca
minhamento; 9) n" 518/90 - Deputado Sér-

gio Spada - ao Senhor Ministro da Infra-Es
trutura, sobre atos praticados pela Itaipu Bi
nacional - pelo encaminhamento; 10) n"
519/90 - Deputado Virgílio Guimarães 
ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura, sobre
a concessão de serviço postal a empresa mul
tinacional - pelo encaminhamento; 11) n'!
520/90 - Deputado Leopoldo Sousa - ao
Senhor Ministro da Infra-Estrutura. sobre
credores da Petromisa - pelo encaminha
mento; 12) n" 521/90 - Deputado Antero
de Barros - ao Senhor Ministro da [nfra-Es
trutura, sobre privatizações de emissoras de
rádio - pelo encaminhamento; 13) n" 522/90
- Deputado Antero de Barros - ao Senhor
Ministro da Infra-Estrutura, sobre conces
sões de emissoras de televisão - pelo enca
minhamento; 14) n" 523/90-Deputado Ger
son Marcondes - ao Senhor Secretário-Ge
ral da Presidência da República, sobre provi
dências adotadas pela Secretaria Nacional do
Meio-Ambiente para impedir alterações eco
lógicas na Praia de Guaraú, em Peruíbe-SP
- pelo encaminhamento; 15) n" 524/90 
Deputado Gerson Marcondes - à Senhora
Ministr;.l da Economia, Fazenda e Planeja
mento, sobre atividades de empresas autori
zadas para operar, no Estado de São Paulo,
na área dos denominados. "vales-restauran
tes" - pelo encaminhamento; 16) n" 525/90
- Deputado Gerson Marcondes - à Senho
ra Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento,"sobre requisitos exigidos para a insta
lação e funcionamento de loterias - pelo
encaminhamento; 17) n" 526/90 - Deputado
Gerson Marcondes - ao Senhor Ministro do
Trabalho e Previdência Social, sobre locação
de imóveis, aquisição e estocagem de equipa
mentos para a instalação de postos automa
tizados de antedimento no Estado de São
Paulo - pelo encaminhamento; 18) ri" 527/90
- Deputado João Cunha - à Ministra da
Economia, 'Fazenda e Planejamento, sobre
a relação dos 100 (cem) maiores titulares dos
recursos financeiros bloqueados pela Medida
Provisória n" 168, de 15-3-90 - pelo encami
nhamento; 19) n" 528/90 - Deputado Eduar
do Jorge - ao Senh9r Ministro do Trabalho
e Previdência Social, sobre doação, pelo la
pas, de transmissor de televisão da Rádio Di
fusora de São Paulo, à RCA eorporation 
pelo encaminhamento; 20) n" 529/90 - De
putado Gerson Marcondes - ao Senhor Mi
nistro da Justiça, sobre viagens ao exterior
do juiz da Direito da Comarca de Guaru
lhos-SP, nos anos que especifica - pelo'enca
minhamento; 21) n" 530/90 - Deputado Fá
bio Feldmann - aos Senhores Ministros da
Aeronáutica e do Estado-Maior das Forças
Armadas, sobre instalações subterrâneas no
"Campo de Provas das Forças Armadas", 10-

o - pelo encaminhamento; 22) n" 531/90 
Deputado Fábio Feldmann - ao Senhor Se
cretário-Geral da Presidência da República,
sobre motivo do INPE ter prestado informa
ções desatualizadas sobre o número de pistas
de 'pouso clandestinas no Estado de Roraima
- pelo encaminhamento; 23) n? 532/90 
Deputado Fábio Feldmann - ao Senhor Se
cretário-GeraI da Presidência aa República,
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sobre registro de agrotóxicos - pelo encami
nhamento; 24) n" 533/90 - Deputado" Fábio
Feldmann - ao Senhor Secretário-Geral da
Presidência da República, sobre elaboração
anual do Roma - Relatório de Qualidade
do Meio Ambiente - pelo encaminhamento;
25) n' 534/90 - Deputado Fábio Feldmann
-ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura, so
bre acidentes de derrramamento de petróleo
ocorridos nos últimos dez anos no litoral bra
sileiro e respectivos ações corretivas da Petro
brás, pelo encaminhamento; 26) n' 535190
Deputado Fábio Feldmann - ao Senhor Se
cretário-Geral da Presidência da República,
sobre procedimentos adotados para o regis
tro, licença de porte e uso de motosserras
- pelo encaminhamento; 27) n" 536/90 
Deputado Fábio Feldmann - ao Senhor Mi
nistro da Agricultura, sobre registro de agro
tóxicos - pelo encaminhamento; 28) n°
537/90 - Deputado Fábio Feldmann - ao
Senhor Secretário-Geral da Presidência da
República, sobre dados relativos às empresas
extintas pela Lei nU 8.029/90 - pelo encami
nhamento; 29) n" 538/90 - Deputado Ruy
Nedel - ao Senhor Ministro da -rnfra-Es
trutura, sobre recuperação da malha rodo
viária federal - pelo encaminhamento; 30)
n" 539/90 - Deputado Domingos Leonelli
-ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura, so
bre auditorias realizadas na Portobrás, no pe
ríodo de 19119 a 1990 e os procedimentos até
então adotados para sua extinção - pelo en
caminhamento; 31) n" 540/90 - Deputado
Antero·de Barros - ao Senhor Ministro; da
Agricultura, sobre o Programa de Desenvol
vimento dos Cerrados - pelo encaminha
mento; 32) nU 541/90 ...:...- Deputado Gumer
cindo Milhomem - à Senhora Ministra da
Economia. Fazenda e Planejamento, sobre
linhas de crédito da Caixa Econômica Fede
ral. em São Paulo. para atendimento à cons
trução civil - pelo encaminhamento; 33) n"
543/90 - Deputado Amaury Müller - ao
Senhor Ministro da Agricultura. sobre irregu
laridades na alienação de terras públicas no
Município de Bela Vista de Santíssima Trin
dade - MT - pelo encaminhamento. com
exceção do item 5; 34) n" 544/90 - Deputado
Victor Faccioni - ao Senhor Ministro do
Trabalho e da Previdência Social, sobre pro
cedência de denúncias e providências decor
rentes da falta de critério e legalidade nos
gastos do lapas - pelo encaminhamento; 35)
n' 545190 - Deputado Eduardo Jorge - ao
Senhor Ministro da Saúde, recursos dos anti
gos Ministério da Saúde e Ministério da Pre
vidência Social gastos com saúde no Brasil
nos anos de 1987, 1988,1989 e 1990 - pelo
encaminhamento; 36) n" 546190 - Deputado
Fábio Feldmann - ao Senhor Secretário-Ge
raI da Presidência da República, sobre o
acompanhamento dos efeitos do acidente ra
dioativo de Goiânia e seus efeitos, e destina
ção final dos rejeitas radioativos- pelo enca
minhamento dos itens 4, 5 e 6 e indeferimento
dos demais itens; 37) n" 547/90 - Deputado
Fábio Feldmann - ao Senhor Ministro da
Justiça, sobre reconhecimento da Empresa
Golden Cross como entidade de utilidade pú-

blica federal - peli) encaminhamento; 38)
n" 548/90 - Deputado Fábio Feldmann 
ao Senhor Secretário-Geral da Presidência
da República, sobre alteração na cobertura
vegetal da Amazonia Legal e ações dos ór
gãos federais naquela região - pelo encami
nhamento; 39) nU 549/90 - Deputado Fábio
Feldmann - ao Senhor Ministro da Marinha
e ao Senhor Secretário-Geral da Presidência
da República, sobre posicionamento do Bra
sil com relação à pesca da baleia - pelo enca
minhamento; 40) n" 550/90 - Deputado Fá
bio Feldmann - ao Senhor Ministro das Re
lações Exteriores, sobre adesão do Brasil à
Convenção Internacional sobre Movimento
Transfronteiriço de Resíduos Perigosos
(Convenção de Basiléia) - pelo encaminha
mento, com exceção do item 6; 41) n' 559/90
- Deputado Carlos Cotta - ao Senhor Mi
nistro da Infra-Estrutura, sobre concessão à
Cemig, relativamente ao aproveitamento dos
cursos d'água e de serviços e instalação de
energia elétrica no Vale de Jequitinhona
MG - pelo encaminhamento. Prosseguindo,
o Senhor 1" Vice-Presidente relata o seguinte
requerimento: Deputado Leonel Júlio. Ma
nutenção na liderança do PT do B da mesma
infra-estrutura de pessoal e material do PPB.
"I - Relatório. Com o expediente em epígra
fe, o Sr. Deputado Leonel Júlio comunica
à Mesa a sua filiação ao Partido Trabalhista
do Brasil - PT do B, após deixar o Partido
do Povo Brasileiro - PPB, que teve seu re
gistro negada pelo TSE, e de cuja agremiação
era o único representante e líder nesta Casa.
Declara sua condição de líder agora do PT
do B, e com base no disposto no art. 5" da
Resolução n" 17, de 1988, solicita seja man
tida, em caráter excepcional, à'liderança do
seu atual Partido a mesma infra-estrutura de
pessoal e de material, até o final desta sessão
legislativa. É o relatório. U - Voto do rela
tor. Com efeito, a Resolução n' 17, de 1989,
que aprova o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, estabelece no seuart. 5' o
seguinte', in verbis: "Ficam mantidas, até o
final da legislatura em curso, as lideranças
constituídas, na forma das disposições regi
mentais anteriores, até a data da promulga
ção do Regimento Interno". "Ora, a inteli
gência do dispositivo citado incita no sentido.
de que somente as lideranças constituídas até
21 de setembro de 1989, data da promulgaçãC1'
do Regimento Interno, sejam mantidas com
a mesma infra-estrutura, e até o fina! da legis
latura em curso. No requerimento sob exa
me, o nobre Deputado Leonel Júlio comu
nica a sua filiação ao PT do B em l' df feve
reiro de 1990, em data, portanto, que não
encontra respaldo na norma transcrita. pdr
outro lado, nos termos do disposto no § 4"
do art. 9" do Regimento Interno em vigor,
o Partiçlo com bancada inferior a um centé
simo dps membros da Casa não terá lide
rança. 'Todavia, levando-se em conta pJ:ece
dentes ~m casos similares, a exemplo do ocor
rido com o Partido Municipalista Nacional
-'-l'MN, somos pelo deferimento do pedido,
inclusive em obediência ao salutar princípio
da isonomia que deve presidir as decisões

em casos dessa natureza. É o nosso voto".
A Mesa aprova o parecer. lU - Pauta do
Senhor 2" Vice-Presidente. A Mesa aprova
os pareceres proferidos por Sua Excelência'
nos seguintes expedientes, referentes a reem
bolso de despesas médi,co-hospitalares: 1)
Processo n" 9.230/88. Deputado OeraldoJosé
de Almeida. "Segundo informações do Sr.
Diretor-Geral, a documentação apresentada
pelo Sr. Deputado Geraldo José de Almeida
atende aos dispositivos do Ato da Mesa n'
a a opor. Pe,lo deferimento". 2) Processo n'
21.347/89. Deputado Amaral Netto. "Segun
do informações do Sr. Diretor-Geral, a docu
mentação apresentada pelo Sr. Deputado
Amaral Netto atende aos dispositivos do Ato
da Mesa n" 24/83. Nada a opor. Pelo deferi
mento". 3) Processo n" 30.963/89. Deputado
João Herrmann Neto. "Segundo informações
do Sr. Diretor-Geral, a documentação apre
sentada pelo Sr. Deputado João Hermann
Neto atende aos dispositivos do Ato da Mesa
n' 24/83. Nada a opor. Pelo deferimento".
4) Processo n' 31.888/89. "Segundo informll
ções do Sr. Diretor-Geral, a documentação
apresentada pelo Sr. Deputado Afrísio Vieira,
Lima atende aos dispositivos do Ato da Mesa
n" 24/83. Nada a opor. Pelo deferimento".
5) Processo n" 313/90. "Segundo informações
do Sr. Diretor-Geral, a documentação apre
sentada pelo Sr. Deputado Hilário Braun
atende aos dispositivos do Ato da Mesa n'
22/113. Nada a opor. Pelo deferimento". 6)
Processo n" 775/90. Deputado Miraldo Go
mes, atende aos dispositivos do Ato da Mesa
n' 24/83. Nada a opor. Pelo deferimento".
7) Processo n" 1.326190. Deputado Antonio
Câmara. "Segundo informações do Sr. Dire
tor-Gerar, a documentação apresentada pelo
Sr. Deputado Antonio Câmara atende aos
dispositivos do Ato da Mesa n" 24/83. Nada
a opor. Pelo deferimento'\ 8) Processo n"
2.935190. Deputado Fernando Cunha. "Se
gundo ,'informações do Sr. Diretor-Geral, a
documkntação apresentada pelo Sr. Depu
tado F4rnando Cunha atende aos dispositivos
do A~ da Mesa n" 24/83. Nada a opor. Pelo
deferimento". 9) Processo n' 3.815190. Depu
tado José Moura. "Segundo informações do
Sr. Diretor-Geral, a documentação apresen
tada pelo Sr. Deputado José Moura atende
aos dispositivos do Ato da Mesa n' 24/83.
Nada a opor. Pelo deferimento". 10) Pro
cesso n'> 4.087/90. Deputado Adauto Pereira.
"Segundo informaçoes do Sr. Diretor-Geral,
a documentação apresentada pelo Sr. Depu
tado Adauto Pereira atende aos dispositivos
do Ato da Mesa n' 24/83. Nada a opor. Pelo
deferimento". 11) Processo n' 5.545/90. De
putado José Moura. "Segundo informações
do Sr. Diretor-Geral, a documentação apre
sentada pelo Sr. Deputado José Moura aten
de aos dispositivos do Ato da Mesa n' 24/83.
Nada a opor. Pelo deferimento". 12) Pro
cesso n' 5.546/90. "Segundo informações do
Sr. Diretor-Geral, a documentação apresen
tada pelo Sr. Deputado Gerson Peres atende
aos dispositivos do Ato da Mesa n' '24/83.
Nada a opor. Pelo deferimento". 13) Pro
cesso n' 5.547/90. Deputado Arnaldo Moraes
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Filho. "Segundo informações do Sr. Diretor
Geral, a documentação apresentada pelo Sr.
Deputado Arnaldo Moraes Filho atende aos
dispositivos do Ato da Mesa n' 24/83. Nada
a opor. Pelo deferimento". 14) Processo n'
5.548/90. Deputaí:la Moema São Thiago. "Se
gundo infôrmaçõesdo Sr. Diretor-Geral, a
documentação apresentada pela Sr' Deputa
da Moema São Thiago atende aos disposi
tivos do Ato da Mesa n' 24/83. Nada a opor.
Pelo deferimento". 15) Processo n' 5.732/90.

.Deputado Dionísio fIage. "Segundo infor
mações do Sr. Diretor~Géral; a documenta-
ção apresentada pelo Sr. Deputado Dionísio
Hage atende aos dispositivos do Ato da Mesa
n' 24/83. Nada a opor. Pelo deferimento".
16) Processo n' 5.862/90. Deputada Moema
São Thiago. "Segundo informações do Sr.
Diretor-Geral, a documentação apresentada
pela Sr' Deputada Moema São Thiago atende
aos dispositivos dó Ato da Mesa n' 24/83.
Nada a opor. Pelo deferimento". 17) Pro
cesso n' 5.863/90~Deputada Raquel Cândido.
"Segundo informações do Sr. Diretor-Geral,
a documentação apresentada pela Sr' Depu
tada Raquel Cândido atende aos dispositivos
do Ato da Mesa n' 24/83. Nada a opor. Pelo
deferimento". 18) Processo n' 6.653/90. De
putado Robson Marinho. '''Segundo informa
ções do Sr. Diretor-Geral, a documentação
apresentada pelo Sr. Deputado Robson Ma
rinho atende aos dispositivos do Ato da Mesa
n' 24/83. Nada a opor. Pelo deferimento".
IV - Pauta do Senhor· l' Secret~rio.A Mesa
aprova os pareceres proferidos por Sua Exce
lência nos seguintes expedientes: a) Requi
sição. 1) Processo 8.339/90. Rosalina Fernan
des de Morais.· "Trata o presente processo
de solicitação formulada pelo Secretário-Ge
raI da Presidência da República no sentido
de ser colocílda à disposição daquele órgão
a servidora Rosalina Fernandes de Morais,
Adjunto Parlamentar, com ônus para esta
Casa. De acordo com o disposto no Ato da
Mesa n' 84, de 1988, os ocupantes da Cate
goria Funcional de Adjunto Parlamentar não
podem ser cedidos para servir em outros ór
gãos públicos. A douta Mesa, entretanto, co
mo demonstração de colaboração, tem auto
rizado a cessão de servidores para a Presi
dência da República. Esta Secretaria, ante
o exposto e considerando a manifestação fa
vorável do Diretor-Geral, opina porque seja
deferido o pedido". 2) Processo n' 10.170/90.
Lusia Alice Araújo de Carvalho. "Trata o
presente processo de solicitação formulada
pelo Presidente da Câmara Municipal de Ja
taguá do Sul - SC, no sentido de ser colo
cada à disposição daquela Câmara a servidora
Lusia Alice Araújo de Carvalho, Técnico Le
gislativo, com ônus para esta Casa. Ouvida',
a Administração informa que o Ato da Mesa
n9 05175, que regulamenta a matéria, limita
em 1 (um) o número de servidores cedidos
~om ônu~ para a Câmara a alguns órgãos pú
blicos, entre os quais não se incluem as Câma
ras Municipais. O Senhor Diretor-Geral real
ça, no entanto, que outras requisições pode
.rão ser atendidas fora daquela limitação, con
tudo sem ônus para esta Casa, segundo o

disposto no item 3 da letra "d", do supra
citado Ato da Mesa. Ante o exposto,. esta
Secretaria manifesta-se pela impossibilidade
de atendimento da solicitação, podendo, no
entanto, ser deferida, desde' que sem ônus
para a Câmara dos Deputados. b) Partici
pação em Conferência Interparlamentar.
Processo n" 7.337/90. Karla Schaefer. "O Se
nador Humberto Lucena, Presidente do Gru
po Brasileiro de União Interparlamentar, so
licita, neste processo, autorização para o afas
tamento da servidora Karla Schaffer indicada
p<fra, no período de 2 a 7 de abril corrente,
assessorar a Delegação Brasileira à 83' Confe
rência Interparlamentar, realizada em Nicó
sia (Chipre), abrangendo a ausência o perío
do de 15 dias, sem quaisquer ônus para a
Câmara que não os vencimentos e vantagens
do cargo. A servidora ocupa o cargo de Ofi
ciai de Gabinete, CD-DAS-102.1. A Reso
lução n" 67, de 1962, prevê: "Art. 117. Ao
funcionário só é permitido ausentar-se do
País, para estudo ou missão oficial, mediante
autorização da Mesa, não podendo esta exce
der de quatro anos". "Art. 139. Será conside
rado como de efetivo exercício o afastamento
em virtude: XII - missão o~ estudo no es
trangeiro, em virtude de determinação da
Mesa"; esta Secretaria, considerando a mani
festação favorável do Senhor Diretor-Geral,
rimento da pretensão". c) Curso no exterior.
Processo n' 5.088/90. José Ariel Castro. Re
quisitado. "Refere-se este processo à solici
tação formulada pelo Senhor Deputado Pris
co Viana para que José Ariel Castro se afaste
do País pelo período de 60 (sessenta) dias,
a contar de 30 de junho de 1990. Segundo
o nominado Deputado, trata-se de. servidor
requisitado do Ministério da. Educação e à
disposição do seu Gabinete e que "recebeu
honroso convite do Ibero-Amerikanistisches
Institut de Berlin Ocidental para nele fazer
seminários, conferências e estudos, bem co
mo na Universidade Livre dessa cidade, so
bre um tema de alto interesse para os traba
lhos desta Casa do Congresso Nacional, a
História Social recente do Brasil, do que re
sultou conceder-lhe a Campanha de Aperfei
çoamento do Pessoal de Nível Superior 
Capes, órgão financiador do Ministério da
Educação, apoio financeiro e passagens, tudo
conforme documentos anexados". Manifes
tando-se no processo, o Diretor Administra
tivo destaca que "o D~partamento de Pes
soal, ao instruir o processo, não vê 'óbice à
concessão do afastamento pretendido, visto
inexistir qualquer ônus para esta Casa" (fi.
10). E mais: "Vale registrar quft se trata de
servidor oriundo do Poder Executivo, cuja
prestação de serviços à Casa, pela própria
natureza das requisições, tem'caráter: especial
(isto é, para prestação de colaboração deter
minada) e precário (podendo retornar a qual
quer momento ao órgão de ·origem, quando
solicitado)". O Diretor-Gerál em seu pro
nunciamento entende, como o fez o Diretor
Administrativo, que "sendo o servidor requi
Sitlldo dos quadros do Executivo e cuidando
o processo de liberação de viagem. pa.ra o
exterior, sujeita-se o mesmo à autorização

do Presidente da República (art. 37, da Lei
n" 1.111/52), além da "concordância expressa
do órgão cedente". Conforme documento de
fi. 3, o interessado, José Ariel Castro, foi
convidaao "a aprofundar seus estudos sobre
a história social e a realidade brasileira, no
Instituto Ibero-Americano". O mesmo docu
mento destaca: "Nosso Instituto dispõe do
mais completo material de pesquisa sobre o
BrasiPna Europa Central (livros, revistas, re
corte~ ~e jornais, mapas, e outros materiais).
Ofer~emos-lhe instalações técnicas e apoio
bibliográfico especializado, de modo parti
cular através do R. Ulland, perito encarre
gado do setor. Ademais, podemos facilitar
lhe, com muito gosto, contatos com os espe
cialistas em Berlim, que se dedicam ao estudo
do Brasil, como por exemplo, os do Instituto
Latino-Americano da Universidade Livre. A
propósito, a cadeira de Brasilianística, infe
lizmente, não foi ainda ocupada. Existe, tam
bém, a possibilidade de V. S' fazer uma pales
tra em nosso Instituta:. e talvez, aiqda, no
Instituto Latino Americano da Universidade
Livre. Além disso, um outro importante cen
tro de estudos brasilianísticos na Alemanha
é a Universidade de Colônia. (Lá, poderia,
V. S' estabelecer contatos com o Prof. H.
Feldmann.) Não muito afastado de Colônia
encontra-se o Instituto de Assuntos Brasi
leiros de Mettingen: Institut furBrasilienkun
de e. V., Sunderstr. 15, Mettingen (4532),
tel. 05452/2352. Faço votos que V. S' obtenha
o apoio de uma bolsa do DAAD a fim de
realizar sua viagem de estudos à Alemanha".
Como revela a instrução do processo, é o
servidor requisitado do Poder Executivo des
de I' de março do corrente ano, situação esta
mantida pelo art. 17 do Decreto n9 99.188,
de 17-3-90 (DO de 19-3-90), verbis: "Art. 17.
São mantidas as cessões de servidores ao Se
nado Federal, à Câmara dos Deputados e
aos Tribunais Superiores, já autorizados na
forma da legislação anterior, observado o pe
ríodo estabelecido na respectiva autorização.
Esta norma, combinada com o art. 69 da Re
solução n9 152, de 1965, que obriga o servidor
requisitado ao regime disciplinar de registro
diário de freqüência a que estão sujeitos os
funcionários da Câmara dos Deputados, per
mite concluir que, como se trata de afasta
mento relacionado com o comparecimento
ao serviço, a competência para a autorização
é da Mesa. Ademais, a autorização para curso
no exterior é atribuição da Mesa por determi
nação do art. 211 da Resolução n" 67, de
1962, o que induz seja o pedido de afasta
mento analisado à luz das mesmas normas
aplicáveis aos funcionários. integrantes do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputa
dos. A matéria, na Câmara, está regulada
pelo Ato da Mesa n" 16, de 1975, que, além
de outras condições, exige, quanto ao curso,
currículo e conteúdo programático afins com
as atribuições do cargo ocupado pelo funcio
nário, e que o assunto seja correlato com
a competência de órgão da Câmara dos De
putados, no qual o funcionário possa aplicar
os conhecimentos específicos que vier a ad
quirir. Segundo o documento de·fI. 9, o inte-
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ressado é Professor Titular de Filosofia da
Universidade do Rio de Janeiro e presta ser
viços a esta Casa do Congresso (fi. 11), com
exercício no Gabinete do Deputado Prisco
Viana, o qual declara conter o curso a ser
realizado pelo requisitante "tema de alto in
teresse para os trabalhos desta Casa no Con
gresso Nacional, a história social recente do
Brasil". O afastamento, contudo, quando re
lativo a funcionário da Câmara, não implica
somente na sua autorização, mas, também,
na definição de como se deve processar este
afastamento, o que, aliás, está expresso nos
arts. 3" e 4" do Ato da Mesa n" 16, de 1975,
verbis: "Art. 3'0' O Afastamento do funcio
nário para aperfeiçoamento poderá ser de ini
ciativa da Mesa da Câmara, se previsto no
Plano a que se refere o § 1" do art. 1"; ou
a ela requerido pelo interesado. No primeiro
caso podendo ser-lhe deferido o seguinte: I
-períodos da duração de curso e de trânsito
contados como de efetivo exercício; II - pa
gamento integral dos vencimentos do cargo
e das respectivas vantagens; UI - passagens
aéreas de ida e volta; IV - pagamento men
sal de 30 (trinta) diárias, calculadas sobre o
cômputo do inciso lI, quando o curso se reali
zar fora do Distrito Federal; V - auxílio
financeiro para as taxas escolares obrigatórias
e viagens incluídas oficialmente no plano de
estudo. Parágrafo único. Se o curso for no
estrangeiro, ao especificado nos incisos do
caput deste artigo se acrescentará auxílio para
seguro-saúde no país de destino. Art. 4" O
estabelecido no artigo anterior ficará limitado
aos vencimentos do cargo e respectivas vanta·
gens, quando a iniciativa for do interessado
ou o curso for financiado pela instituição pro
motora". Se bem entendidos os termos da
carta-convite do Instituto Ibero-Americano,
é lícito concluir-se que a iniciativa para fazer
o curso é do interessado, haja vista que o
mesmo não foi designado ou escolhido por
nenhum órgão público, pelo contrário, o con
irigido diretamente. Desse modo, se aplica
dos os mesmos critérios exigidos para os fun
cionários da Câmara, não haveria como defe
rir ao interessado outros benefícios que não
somente os vencimentos do cargo e respec
tivas vantagens, na forma do art. 4" do aludi
do Ato da Mesa n° 16, de 1975. Todavia,
como a remuneração do requisitado não é
da alçada da Câmara, compete ao seu órgão
de origem se pronunciar sobre este aspecto.
Por todo o exposto, esta Secretaria, conside
rando que a autorização para O curso no exte
rior deixou de ser competência do Presidente
da República, por delegação deste (v. art.
14 do Decreto n" 99.188/90), e tendo em vista
que o referido servidor, embora requisitado
ao Poder Executivo, está sendo tratado, para
os efeitos do Ato da Mesa n" 16, de 1975,
em igualdade de condições com o funcionário
efetivo da Câmara dos Deputados, opina no
sentido de que seja concedida a autorização
para ausentar-se do País, cabendo,.no entan
to, o ônus da viagem ser estabelecido pelo
órgão de origem (Ministério. da Educação,
através da Capes), já que a esta Casa não
incumbirá qualquer despesa relacionada com

o evento". Curso. 1) Processo n" 10.732/90.
Hélio Santa Rosa Câmara Mafra. "O Diretor
do Departamento de Material e Patrimônio
solitita, neste processo, seja o servidor Hélio
Santa Rosa Câmara Mafra autorizado a fre
qüentar o Curso de Análise de Sistemas, da
Fundação Centro de Formação do Servidor
Público - Funcep - no período de 18 de
abril a 14 de dezembro do corrente ano, no
honrário das 19:45 às 23 horas. A matéria,
na Câmara, é regulada pelos Atos da Mesa
nOs 16. de 1975 e 93, de 1978. Ouvida, a Admi
nistração informa que o interessado, embora
seja titular de cargo integrante do Quadro
Permanente desta Casa e nunca tenha sofrido
punição, não conta com mais de 5 (cinco)
anos de serviços aqui prestados, requisitos
estes exigidos na legislação citada. Destacam,
no entanto, os órgãos instrutores do proces
so, que a douta Mesa, em outras oportuni
dades, houve por bem autorizar a participa
ção de servidores em idêntica situação. A
Coordenação.de Seleção e Treinamento, por
sua vez, infórma que "a solicitação atende
aos dispositivos do Ato da Mesa n" 16175,
tendo em vista tratar-se de matéria de inte
resse da área de atuação do servidor". Esta
Secretaria, ante o interesse demonstrado peio
Diretor do Departamento de Material e Pa
trimônio e considerando o pronunciamento
favorável do Diretor-Geral, manifesta-se 'por
que seja deferida a solicitação, inclusive atri
buindo ao servidor auxílio financeir.o de Cr$
58.053,00 (cinqüenta e oito mil e cinqüenta
e três cruzeiros) para pagamento da taxa obri
gatória, na forma do art. 3", item V, do Ato
da Mesa n" 16, de 1975". 2) Processo n"
8.886/90. Diretor do Centro de Documen
tação e Informação. "O Diretor do Centro
de Documentação e Informação propõe, nes
te processo, a dispensa do ponto da servidora
Ozelita Marcelino 'de Arruda, Agente de
Conservação e Restauração, a fim de parti
cipar de um workshop de restauração e con
servação em arte contemporânea, a ser minis
trado pelo Professor Heinz Althofer, Diretor
do Centro de Restauração de Dusseldorf, Re
pública Federal da Alemanha, a realizar-se
no MAC - Museu de Arte Contemporânda
da Universidade de São Paulo, de 18 a 21
de abril de 1990. A matéria é regulada pelos
Atos da Mesa n'" 16175 e 93178 e o Orgão
de Pessoal informa que a servidora só não
atende ao requisito de contar com mais de
5 (cinco) anos de serviços prestados a esta
Casa, mas que a "douta Mesa houve por bem
autorizar a participação de servidores que
também não possuia o tempo de serviço aci
ma (processos n,,57.788/83 e 14.623/86)". Esta
Secretaria, nos termos das informações do
processo e da manifestação do Diretor-Geral,
opina pelo deferimento do pedido, ficando
a servidora dispensada do ponto no período
de 17 a 26 de abril de 1990". e) Sindicato
do Poder Legislativo e Tribunal de Contas
das União. Sindilegis. Processo n" 10.169190.
"O Presidente do Sindicato do Poder Legis
lativo e Tribunal de Contas da União (Sindi
legis), solicita, neste processo, seja liberada
a freqüência dos servidores desta Casa, para

que participem do I Congresso de Servidores
do Legislativo, a realizar-se no período com
preendido entre os dias 22 e 24 de maio de
1990, em Brasília. O Diretor-Geral. após sa
lientar que o assunto guarda similitude com
o relativo a muitas decisões da Mesa tomadas
em exercícios anteriores, quando foi autori
zada a dispensa de ponto, e considerando
que se trata de evento que interessa aos servi
dores da Câmara dos Deputados. promovido
pela entidade sindical que os representa. ma
nifesta-se favoravelmente ao deferimento do
pedido e opina no sentido de que a regulari
zação da freqüência dos participantes fique
condicionada à apresentação de comprovante
individual fornecido pelo sindicato. sabendo
se que a dispensa não importará quaisquer
ônus para os cofres públicos. Ante o exposto,
esta Secretaria pronuncia-se por que seja de
ferido o pedido". O Credenciamento. 1) Pro
cesso s/n" Ministério da Infra-Estrutura,
"Através do ofício n" 9/90, de 24 de abril
de 1990. o Senhor Chefe de Gabinete do Mi
nistério da Infra-Estrutura. Edísio Gomes de
Matos solicita seja credenciado. nesta Casa.
o Senhor Victor Francisco Penna Lacombe.
Assessor Parlamentar daquele Ministério. O
Regimento Interno da Câmara estabelece em
seu art. 259 e parágrafos. verbis: "Art. 259.
Além dos Ministérios e entidades da adminis
tração federal indireta, poderão as entidades
de classe supeÍl;>r. de empregados e eIl).prega
dores, autarqUias profissionais e outras insti
tuições de âmbito nacional da sociedade civil
credenciar, junto à Mesa, representantes que
possam, eventualmente. prestar esclareci
mentos específicos à Câmara através de suas
Comissões, às Lideranças e aos Deputados
em geral e ao órgão de assessoramento insti
tucional. § 1" Cada Ministério ou entidade
poderá indicar apenas um representante. que
será responsável perante à Casa por todas
as informações que prestar ou opiniões que
emitir quando solicitadas pela Mesa. Comis
são ou Deputados, § 2° Esses representantes
fornecerão aos relatores. aos membros das
Comissões, às Lideranças e demais Deputa
dos interessados e ao órgão de assessoramen
to legislativo exclusivamente subsídios de ca
ráter técnico, documental, informativo e ins
trutivo. § 3" Caberá ao Primeiro Secretário.
expedir credenciais a fim de que os represen
tantes indicados possam ter acesso às depen
dências da Câmara, excluídas as privativas
dos Deputados." Assim, considerando os dis
positivos mencionados. manifesta-se esta Se
cretaria favorável ao credencilljllento solicita
do". 2) Processo sln' Ministério da Ação So
de maio de 1990, a Senhora Chefe do Gabi

nete do Ministério da Ação Social. Ednete
Moraes Lessa solicita sejam credenciados,
nesta Casa, os Senhores Dr. Luiz Arruda,
Heloisomar Ferreira do Amaral e Valter Luiz
Ananias de Oliveira, Assessores Parlamen
tares daquele Ministério. O Regimento Inter
no da Câmara estabelece em seu art. 259 e
parágrafos, verbis: "Art. 259. Além dos Mi
nistérios e entidades da administração federal
indireta, poderão as entidades de classe supe
rior, de empregados e empregadores; autar-
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quias profissionais e outras instituições de
âmbito nacional da sociedade civil creden
ciar, junto à Mesa, representantes que pos
sam, eventualmente, prestar esclarecimentos
específicos à Câmara, através de suas Comis
sões, às Lideranças e aos Deputados em geral
e ao órgão de assessoramento institucional.
§ 1" Cada Ministério ou entidade poderá indi
car apenas um representante, que será res
ponsável perante à Casa por todas as informa
ções que prestar ou opiniões que emitir quan
do solicitadas pela Mesa, Comissão ou Depu
tados. § 2" Esses representantes fornecerão
aos relatores, ao membros das Comissões,
às Lideranças e demais Deputados interes
sados e ao órgão de assessoramento legisla
tivo exclusivamente subsídios de caráter téc
nico, documental, informativo e instrutivo.
§ 3" Caberá ao Primeiro Secretário, expedir'
credenciais a fim de que os representantes
indicados possam ter acesso às dependências
da Câmara, excluídas as privativas dos Depu
tados". Como o parágrafo 1" acima citado
dispõe que só pode ser credenciado um repre
sentante, foi determinado que se oficiasse ao
órgão 'solicitante, que optou pelo credencia
mento do Chefe da Assessoria Parlamentar,
desta Pasta, o Senhor Dr. Luiz Arruda. As
sim, considerando os dispositivos menciona
dos, manifesta-se esta Secretaria favorável ao
credenciamento solicitado". 3) Processo s/n"

. Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. 
Eletrosul. "Através do ofício PRE-838/89, d;'
11 de dezembro de 1989, o Senhor Presidente
das Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.
- Eletrosul, Fernando Bastos solicita seja
credenciado, nesta Casa, o Senhor Laércio'
Dias, Assessor Parlamentar daquele órgão.
O Regimento Interno da Câmara estabelece
em seu art. 259 e parágrafos, verbis: "Art.
259. Além dos Ministérios e entidades da ad
ministração federal indireta, poderão as enti
dades de. classe superior, de empregrados e
empregadores, autarquias profissionais e ou
tras institutições de âmbito nacional da socie
dade civil credenciar, junto à Mesa, represen
tantes que possam, eventualmente, prestar
esclarecimentos específicos à Câmara; atra
vés de suas Comissões, às Lideranças e aos
Deputados em geral e ao órgão de assessora
mento institucional. § 19 Cada Ministério ou
entidade poderá indicar apenas um represen
tante, que será responsável perante à Casa
por t.odas as informações que prestar ou opi
niões que emitir quando solicitadas pela Me-
sa, Comissão ou Deputados. § 29 Esses re~re
sentantes fornecerão aos relatores, aos mem
bros das Comissões, às Lideranças e demais
Deputados interessados e ao órgão de asses
soramento legislativo exclusivamente subsí
dios de caráter técnico, documental, informa
tivo e instrutivo. § 39 Caberá ao Primeiro
Secretário, expedir credenc\ais a fim de que
os representantes indicados possam ter aces
so às dependências da Câmara, excluídas as
privativas dos Deputadbs"'. Assim, 'conside
rando os dispositivos mencionados, manif<;s
ta-se esta Secretaria favorável ao credencia
mento solicitado". V - Pauta do Senhor 29

Se~retário. A Mesa aprova os pareceres pro-

feridos por Sua Excelência nos seguintes ex
pedientes: a) Licença para tratamento de saú
de. 1) Deputado Aloysio Teixeira. "O Se
nhor Deputado Aloysio Teixeira solicita,
através de ofício, licença para tratamento de
saúde, em prorrogação, por um perído de
31 (trinta e um) dias, a partir de 31 de março
de 1990. Para fundamentar sua petição, ane
xa atestado firmado por médicos integrantes
do corpo clínico da Casa, cumprindo assim
exigêncja prevista no art. 23.6, parágrafo úni
co do Regimento Interno. Desta maneira,
somos pelo deferimento da referida licença" .
2) Deputado Annibal Barcellos. "O Senhor
Deputado Ãõnib"ãl Barcellos solicit'l, através
de ofício, licença para tratamento de saúde,
em prorrogação por 14 (quatorze) dias, a par
tir de 24 de abril à 7 de maio de 1990. Para
fundamentar sua petição, anexa atestado fir
mado por médicos integrantes do corpo clíni
co da Casa, cumprindo assim exigência pre
vista no art. 236, parágrafo único do Regi
mento Interno. Desta maneira, somos pelo
deferimento da referida lieença". 3) Depu- .
tado Carrel Benevides. "O Senhor Deputado.
Carrel Benevides solicita, através de ofício,
licença para tratamento de saúde, em prorro
gação por 60 (sessenta) dias, a partir de 27'
de abril de 1990. Para fundamentar sua peti
ção, anexa atestado firmado por médicos in
tegrantes do corpo c1ínicQ. da Casa, cumprin
do assim exigência prevista no art. 236, pará
grafo único do Regimento Interno. Desta ma
neira, somos pelo deferimento da referida
licença". 4) Deputado Jesus Tajra. "O Se
nhor Deputado Jesus Tajra solicita, através
de ofício, licença para tratamento de saúde,
por um período de 15 (quinze) dias, a partir
de 16 de abril de 1990. Para fundamentar
sua petição, anexa atestado firmado por mé
dicos integrantes do cO,rpo clínico da Casa,
cumprindo assim exigência prevista no art.
236, parágrafo único, do Regimento Interno.
Desta maneira, somos pelo deferimento da
referida licença". 5) Deputado Jorge Leite.
"O Senhor Deputado Jorge Leite solicita,
através de ofício, licença para tratamento de .
saúde, em prorrogação, por 15 (quinze) dias,
a partir de 16 de abril de 1990. Para funda
mentar sua petição, anexa atestado firmado
por médicos integrantes do corpo clínico da
Casa, cumprindo ª!l~im exigência prevista no
art. 236, parágrafo iínico, do' Regimento In
terno. Desta maneira, somos pelo deferimen
to da referida licença". 6) Deputado Moysés
Pimentel. "O Senhor Deputado Moysés Pi
mentel solicita, através de ofício, licença para
tratamento de saúde por 8 (oito) dias, a partir
de 02 de. abril de 1990. Para fundamentar
sua petição, anexa atestado firmado por mé
dicos integrantes do corpo clínico da Casa,
cumprindo assim exigência prevista no art..
236, parágrafo único, do Regimento Interno.
Desta maneira, somos pelq .deferimento da
referida licença". 7) Deputado Osmir Lima.
"O Senhor Deputado Osmir Lima solicita,
através de ofício, licença para tratamento de
saúde, por um perío~o de 16 (dezesseis) dias,
a partir de 12 de março de 1990. Para funda
mentar sua petição, anexa atestado firmado

por médicos integrantes do corpo clínico da
Casa, cumprindo assim exigência prevista no
nterno. Desta maneira, somos pelo deferi
mento da referida licença". 8) Deputado Plí
nio Martins. "O Senhor Deputado Plínio
Martins solicita, através de ofício, licença pa
ra tratamento de saúde, por um período de
16 (dezesseis) dias, a partir de 14 de abril

. de 1990. Pata fundamentar sua petição, ane
xa atestado firmado por médicos integrantes
do corpo clínico da Casa, cumprindo assim
exigência prevista no art. 236, parágrafo úni
co, do Regimento Interno. Desta maneira,
somos pelo deferimento da referida licença".
9) Deputado Sadie Hauac·he."O Senhor De
putado Sadie Hauache solicita, através de ofí
cio, licença para tratamento de saúde, por
um período de 33 (trinta e três) dias, a partir
de 7 de maio de 1990. Para fundamentar sua
petição, anexa atestado firmado por médicos
integrantes do corpo clínico da Casa, cum-

./ prindo assim exigência prevista no art. 236,
parágrafo único, do Regimento Interno. Des
ta maneira, somos pelo deferimento da refe
rida licença". 10) Deputado Walmor de Lu
ca. "O Senhor Deputado Walmor de Luça
solicita, através de ofício, licença para trata
mento de saúde, em prorrogação por 15
(quinze) dias, a partir de 16 de abril de 1990.
Para fundamentar sua petição, anexa ates
tado firmado por médicos integrantes do cor
po clínico da Casa, cumprindo assim exigên
cia prevista no art. 236, parágrafo único, do
Regimento Interno. Desta maneira, somos
pelo deferimento da referida licença". b) Mis
são autorizada. 1) Deputado Antonio Ueno.
"O Senhor Deputado Antonio Ueno foi con
vidado pelo Governo da Província de Hyogo
Japão para participar da Semana Cultural e
Econômica ParanálHyogo, no período de 21
a 26 de maio de 1990. Dessa maneira, apre
senta ofício à Presidência da Câmara dos De
putados, solicitando licença para se ausentar
do país e que essa ausência seja considerada
missão autorizada para os fins do que dispõe
o art. 235, do Regimento Interno. A presença
do Deputado brasileiro nesse evento será de
grande importância para as atividl\des legisla
tivas do nobre parlamentar. Desta maneira,
opinamos pelo deferimento". 2) Deputada
Benedita da Silva. "A Senhora Deputada Be
nedita da Silva atendendo à convocação mun
dial JPIC-Seul, Coréia, a cQnvite do Conse
lho Mundial de Igrejas da qual é membro,
estará em viagem à Coréia no período de
6 a 14 de ml\.fço de 1990. Desta maneira,
apresenta ofício à Presidência da Câmara dos
Deputados, solicitando licença para se ausen
tar do país e que essa aus~ncia seja cortside
·rada missão autorizada para os fins do que
dispõe o art. 235, do Regimento Interno. A
presença da Deputada brasileira nesse evento
foi de grande importância para as atividades
legislativas da nobre parlamentar. Dessa mr
neira, opinamos pelo deferimento". 3.) Depu
tado Cesar Maia. "O Senhor Deputado Cesar .
Maia foi convidado pela Fundação Friedrich
Ebert, do Partido Socialista Democrático da
Alemanha Ocidental, para participar do Se
minário sobre Administração Pública e Pla-
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nejamento, realizado na cidade de Bonn, no
período de 5 a 13 de maio de 1990. Desta
maneira apresenta ofício à Presidência da Câ
mara dos Deputados, solicitando licença para
se ausentar do país e que essa ausência seja
considerada missão autorizada para os' fins
do que dispõe o art. 235, do Regimento Inter
no. A presença do Deputado brasileiro nesse
even'to foi de grande importância para as ati
vidades legislativas do nobre parlamentar.
Dessa maneira, opinamos pelo deferimen
to". 4) Deputado Delfim Netto. "O Senhor
Deputado Delfim Netto foi convidado, para
proferir palestra na Conferência "Brazil in
the 90's", pela Federation of Swedish Indus
tries, Swedish Trade Council de Swedish
Brazilian Chamber of Commerce, no período
de 23 de abril a 2 de maio de 1990. Desta
maneira, apresenta ofício à Presidência da
Câmara dos Deputados, solicitando licença
para se ausentar do país e que essa ausência
seja consideradé\ missão autorizada para os
fins do que dispõe o art. 235, do Regimento
Interno. A presença do Deputado brasileiro
nesse evento foi de grande importância para
as atividades legislativas do nobre parlamen
tar. Desta maneira, opinamos pelo deferi
mento". 5) ,Deputada Eunice Michiles. "A
Senhora Deputada Eunice Michiles se ausen
tará do país, no período de 23 de abril a
1· de maio de 1990, atendendo a convite do
Grupo Parlamentar Interamericano sobre
Problacion y Desarollo, para participar de
Seminário promovido por aquela instituição.
Dessa maneira, apresenta ofício à Presidên
cia da Câmara dos Deputados, solicitando
licença para se,ausentar do país e que essa
ausência seja considerada missão autorizada
para os fins do que dispõe o art. 235, do
Regimento Interno, A presença da Deputada
brasileira nesse evento será de grande impor
tância para as atividades legislativas da nobre
parlamentar, Dessa maneira, opinamos pelo
deferimento", 6) Deputado Fábio Feldmann.
"O Senhor Deputado Fábio Feldmann foi
convidado a participar do "The Goldman En,
vironmental Prize", em São Francisco, Cali-,
fórnia, e do "The American Assembly", em
Nova Iorque, no períodO' de 14 a 21 de abril
de 1990. De~sa maneira, apresenta ofício à
Presidência da Câmara dos Deputados, soli
citando licença para se ausentar do país e
que esta ausência seja considerada missão au
torizada para os fins do que dispõe o art.
235, do Regimento Interno. A presença do
Deputado brasileiro nesse evento foi de gran
de importância para as atividades legislativas
do nobre Parlamentar. Desta maneira, opina
mos pelo deferimento". 7) Deputado Fernan
do Gasparian. "O Senhor Deputado Fernan
do Gasparian foi convidado para participar
de Sessão Especial das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento, na qualidade de Vice-Pre
sidenter.<la Ação Mundial de Parlàmentários,
no período de 17 a 22 de abril, em Nova
Iorque - EUA. Dessa maneira, apresenta
ofício à Presidência da Câmara dos Deputa
dos, solicitando licença para se ausentar do
país e que essa ausência seja considerada mis
são autorizada, para os fins do que dispõe

o art. 235, do Regimento Interno. A presença
do Deputado brasileiro nesse evento foi de
grande importância para as atividades legisla
tivas do nobre parlamentar. Desta maneira,
opinamos pelo deferimento", 8) Deputado
Jones Santos Neves. "O Senhor Deputado
Jones Santos Neves foi convidado para parti
cipar da "IH Reunion de Presidentes de Or
ganizaciones Empresariales Iberoamerica
nas", no período de 2 a 10 de abril de 1990,
na cidade do México. Dessa maneira, apre
senta ofício à Presidência da Câmara dos De
putados, solicitando licença para se ausentar
do país e que essa ausência seja considerada
missão autorizada para os fins do que dispõe
o art. 235, do Regimento Interno. A presença
do Deputado brasileiro nesse evento foi de
grande importância para as atividades legisla
tivas do nobre parlamentar. Dessa maneira,
lo deferimento", 9) Deputadp Marcelo Cor
deiro "O Senhor Deputado Marcelo Cordei
ro atendendo a convite de autoridades do
Governo da República Federal da Alema
nlia, deverá ausentar-se do país durante o
período compreendido entre 19 de fevereiro
a 2 de março de 1990. A missão parlamentar
destina-se a examinar a política e as instala
ções nucleares da Alemanha Ocidental. Des
'sa maneira, apresenta ofício à Presidência da
Câmara dos Deputados, solicitando licença
para se ausentar do país e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os
fins do que dispõe o art. 235, do Regimento
Interno. A presença do Deputado brasileiro
nesse evento foi de grande importância para
as atividades legislativas do nobre parlamen
tar. Desta maneira, opinamos pelo deferi
mento". 10) Deputado Marcos Lima. "O Se
nhor Deputado Marcos Lima atendendo a
convite de autoridades do Governo da Repú
blica Federal da Alemanha, deverá ausen
tar-se do país durante o período compreen
dido entre 19 de fevereiro a 2 de março de
1990. A missão parlamentar destina-se a exa-

,minar a política e as instalações nucleares
na Alemanha Ocidental. Dessa maneira,
apresenta ofício à Presidência da Câmara dos
Deputados, solicitando licença para se ausen
tar do país e que essa ausência seja conside

, rada missão autorizada para os fins do que
dispõe o art. 235, do Regimento Interno. A
presença do Deputado brasileiro nesse even
to foi de grande importância para as ativi
dades legislativas do nobre parlamentar. Des
ta maneira, opinamos pelo deferimento". 11)
Deputado Osmundo Rebouças. "O Senhor
Deputado Osmundo Rebouças é\tendendo a
convite do Partido Comunista da República
Popular da China em missão cultural de cará
ter diplomático, deverá ausentar-se do país
no período de 24 de abril a 16 de maio de
1990. Dessa maneira, apresenta ofício à Pre
sidência da Câmara dos Deputadós, solici
tando licença para se ausentar do país e que
essa ausência seja considerada missão autori
zada para os fins·do que dispõe o art. 235,
do Regimento Interno. A presença do depu
tado brasileiro nesse evento' foi de grande
importância para as atividades legislativas do
nobre parlamentar.' Desta maneira, opi~a-

mos pelo deferimento". 12) Deputado Rai
mundo Rezende. "O Senhor Deputado Rai
mundo Rezende atendendo a convite do Par
tido Comunista da República Popular da Chi
na, em missão cultural de caráter diplomá
tico, deverá ausentar-se do país no período
de 24 de abril a 16 de maio de 1990. Dessa
maneira, apresenta ofício à Presidência da
Câmara dos Deputados, solicitando licença
para se ausentar do país e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os
fins do que dispõe o art. 235, do Regimento
Interno. A presença do deputado brasileiro
nesse evento foi de grande importância para
as'atividades legislativas do nobre parlamen
tar. Desta maneira, opinamos pelo deferi
mento". 13) Deputado Ralph Biasi. "O Se
nhor Deputado Ralph Biasi se ausentará do
país, no período de 9 de fevereiro a 1" de
março de 1990 atendendo a convite dos go
vernos e organismos dos seguintes países: In
glaterra, Alemanha, União Soviética, Hun
gria e Holanda. Dessa maneira, apresenta
ofício à Presidência da Câmara dos Deputa
dos, solicitando licença para se ausentar do
país e que essa ausência seja considerada mis
são autorizada para os fins do que dispõe
o art ..235, do Regimento Interno. A presença
do d~putado brasileiro nesse .evento foi de
grande importância para as atividades legisla
tivas do nobre parlamentar. Dessa maneira,
opinamos pelo deferimento". 14) Deputado
Renato Bernardi. "O Senhor Deputado Re
nato Bernardi atendendo a convite do Partido
Comunista da República Popular da China,
em missão cultural de caráter diplomático,
deverá ausentar-se do país no período de 24
de abril a 16 de mait> de 1990. Dessa maneira,
apresenta ofício à Presidência da Câmara dos
Deputados, solicitando licença para se ausen
tar do país e que essa ausência seja conside
rada missão autorizada para os f.ins do que
dispõe o art. 235, do Regimento Interno. A
presença do Deputado brasileiro nesse even
to foi de grande importância para as ativi
dades legislativas do nobre parlamentar.Des
sa maneira, opinamos pelo deferimento". 15)
Deputado Fábio Feldmann, "O Senhor De
putado Fábio Feldmann foi convidado para
participar da Interparlamentary Conference
on the Global Environment, em Washington,
DC, EUA, no períoêlo de 28 de abril a 4
de maio de 1990. Dessa maneira, apresenta
ofício à Presidência da Câmara dos Deputa
dos, solicitando licença para se ausentar do
país e que essa ausência seja considerada mis
são autorizada para os fins do que dispõe
o art. 235, do Regimento Interno. A presença
do Deputado brasileiro nesse evento foi de
grande importância pará as atividades'fegislla
tivas do nobre parlamentar. Dessa maneira,
opinamos pelo deferimento". VI - Pautâ
do Senhor 3?,t$ecretário. A Mesa aprova o
parecer de Sua Excelência deferido o requeri
mento de autoria do Senhor Deputado José
Tinoco no sentido da inserção nos Anais de~;

ta Casa, de editorial intitulado "Prestígio e
Consenso", publicado no Jornal do Conuner
cio de Recife-PE, no dia 3 de março de
1990. Em seguida, a Mesa aprova o 'parecer
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do Senhor 1" Vice-Presidente pelo indeferi
mento do requerimento de informação n"
542/90, formulado pelo Senhor Deputado
Brandão Monteiro ao Senhor Presidente da
Câmara dos Deputados e à Mesa do Senado
Federal, sobre nominata de parentes de De
putados contratados sem concurso. Nada
mais havendo a tratar, às 11:00 horas, o Se
nhor Presidente suspende a reunião por 15
minutos, a fim de ser lavrada a presente ata.
Reaberta a reunião, é a ata lida e aprovada.
Eu, Secretário-Geral da Mo:sa, lavrei a pre
sente ata, que após susbscrita pelo Senhor
Presidente vai à publicação. - Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

ATO DA MESA N' 200/90

Altera a lotação de servidores no Gabi
nete do Líder do Partido Social Traba
lbista - PST.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições, resolve:

Art. 1" Em observância ao disposto no
parágrafo único do art. 1" do Ato da Mesa
n" 10, de 1987, alterado pelo art. 1'! do Ato
da Mesa n" 190, de 1989, a lotação de servi
dores no Gabinete do Líder do Partido Social
Trabalhista - PST passa a vigorar acrescida
de:

Z Assessor Técnico CD-DAS-lOZ.3
2 Oficial de Gabinete CD-DAS-lOZ.1
2 Assistente de Gabinete CD-DAS-lOZ.l
1 Ajudante "A" CD-DAI-l1Z.3-NM

Art. 2" Ficam criados, nos Grupos-Dire
ção e Assessoramento Superiores e Direção
e Assistência Intermediárias, os cargos e a
função necessários para compor a lotação de
que trata o artigo anterior.

Art. 3" Este Ato entia em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Câmara dos Deputados, 16 de abril de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.
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Eduardo Jorge

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO
-PDC-

Líder
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Vice-Líderes

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO

-PCB-

Líder
ROBERTO FREIRE

Vice·Líderes
Fernando Santana Augusto Carvalho'

PARTIDO SOCIALISTA CRISTÃO
-PSC-

José Maria Eymael

Francisco Coelhó
Jairo Azi

Líder
FRANCISCO ROLIM

PARTIDO LIBERAL
-PL-

Líder
AFIF DOMINGOS

Vice-Líderes

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

-PSD-

Líder
CESAR CALS NETO

José Geraldo Ricardo Izar

PARTIDO SOÇIALISTA
BRASILEIRO

-PSB-
Líder

JOSÉ CARLOS SABÓIA
Vice-Líder

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA

-PRP-

Líder
ADHEMAR DE BARROS FILHO

Ademir Andrade Célio de Castro

PARTIDO DAS REFORMAS SOCIAIS
-PRS-

Líder
MELLO REIS

Vice-Líderes
José da Conceição

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
-PCdoB-

Líder
HAROLDO LIMA

Vice-Líder
Aldo Arantes

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

Líder
JOSÉ FERNANDES

Vice-Líder
Chico Humbertg

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR-

PARTIDO MUNICIPALISTA NACIONAL

-PMN-

Líder

JOÃO CUNHA

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

-PTdoB-

Líder

Leonel Júlio

LÍDER DO GOVERNO

Renan Calheiros

Vice-Líderes

Líder

ISMAEL WANDERLEY

Antonio Carlos Konder Reis
. Humberto Souto

Gidel Dantas



COMISSÃO DE AGRICULTURA PDC

E pOLíTICA RURAL Paulo Mourão Roberto Balestra

Presidente: Humberto Souto - PFL
Vice-Presidentes: Vinicius Cansanção - PFL PSB

Vicente Bogo - PSDB José Carlos Sabóia
Jorge Vianna - PMDB

Titulares PCdoB

PMDB lManuel Domingos

Doreto Campanari José Freire PLPGeraldo Fleming José Mendonça de Morais Ubiratan SpinelliHilário Braun Jovanni Masini
Iturival Nascimento Rosa Prata
Ivo Mainardi Rospide Netto
Ivo Vanderlinde Santinho Furtado SuplentesJorge Vianna Sérgio Spada

PMDB
Alexandre Puzyna Maguito Vilela
Fausto Fernandes Melo Freire

PFL Genésio Benardino Nilson Sguarezi

Alysson Paulinelli Jonas Pinheiro Jorge Vianna Nyder Barbosa
Victor Fontona José Tavares Paulo MacariniDionisio Dal-Prá

Luiz Soyer Raul FerrazHumberto Souto Vinicius Cansanção
2 vagasJacy Scanagatta 1 Vaga

PFL
iberê Ferreira Leur Lomanto
Jairo Carneiro Messias Góis

PSDB João da Mata Osvaldo Coelho
Adroaldo Streck Vicente Bogo José Moura Pedro Ceolin
Caio Pompeu Vilson Souza Lael Varella PSDBNelton Friedrich

Carlos Mosconi Lézio Sathler
Cristina Tavares Saulo Queiroz
Edmundo Galdino

PDT PDT
Carlos Cardinal Tarzan de Castro Gonzaga Patriota Silvio Abreu
'Fernando Lyra Nelson Aguiar

PDS
Adylson Motta Osvaldo Bender

PDS PRN
José Luiz Maia Ubiratan Spinelli José Gomes Freire Júnior

PTB
Jayme Paliarin Rodrigues Palma

PRN PLFrancisco Sales Raul Belém Afif Domingos Maurício Campos

PT
Paulo Paim 1 vaga

PTB PDCJayme Paliarin José Egreja
Borges da Silveira Sérgio Brito

PSB
João Herrmann Neto

PL PCdoB
Oswalpo Almeida Ricardo Izar Aldo Arantes

SEM PARTIDO
Gandi Jamil

PT
Plínio Arruda Sampaio 1 Vaga

Secretária: Mariza da Silva Mata
Ramais: 6978 - 6979 - 6980



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Antônio Britto - PMDB
Vice-Presidentes: Hélio Rosas - PMDB

Paulo Pimentel - PFL
Lysâneas Maciel - PDT

PDC
Leomar Quin"tanilha

PSB
Uldurico Pinto

Titulares
PMDB

Airton Sandoval
Aloísio Vasconcelos
Antônio Britto
Antônio Gaspar
Domingos Juvenil
Eliel Rodrigues
Fernando Cunha

PFL
Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
José Camargo
José Jorge

PSDB
Kayu lha
Nelson Seixas

PDT
Cristina Tavares
Lysâneas Maciel

PDS
Antônio Salim Curiati

PRN
Hélio Costa

PTB
Ervin Bonkoski

Hélio Rosas
Henrique Eduardo Alves
Ivo Cersósimo
Luiz Leal
Maurício Fruet
Maurílio Ferr~ira Lima

Maluly Neto
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

Paulo Silva
Robson Marinho

Vivaldo Barbosa

Arnold Fioravante

José Carlos Martinez

José Elias

Alarico Abib
Amilcar Moreira
Bete Mendes
Bosco França
Jorge Leite
Francisco Amaral
Manuel Viana

Átila Lira
Cláudio Ávila
Eraldo Trindade
Érico Pegoraro

Acival Gomes
Fábio Feldmann

Carlos Alberto Caó
Carlos Cardinal

Bonifácio de Andrada
1 vaga

Jaime Campos

Féres Nader

Álvaro Valle

Florestan Fernandes

Paulo Mourão

Abigail Feitosa

Suplentes

PMDB

PFL

PSDB

PDT

PDS

PRN

PTB

PL

PT

PDC

PSB

Osmir Lima
Percival Muniz
Ralph Biasi
Roberto Rollemberg
Tidei de Lima
I valla

Humberto Souto
Jalles Fontoura
Paulo Marques
1 Vaga

Joaci Góes
Rose de Freitas

Luiz Salomão

Francisco Diógenes

Márcia Kubitschek

Gastone Righi

Ricardo Izar

Tarso Genro

PL
Chagas Neto

PT
Irma Passoni

Roberto Augusto

Paulo Delgado

Secretária: Delzuite M. A. do Vale
Ramais: 6906 - 6907 - 6908 - 6910

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Theodoro Mendes - PMDB
Vice-Presidente: José Dutra - PMDB

Mário Assad - PFL
Bonifácio de Andrada - PDS



Agassiz Almeida
Arnaldo Moraes
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
João Natal
Lélio Souza
José Dutra
Leopoldo Souza

Titulares

PMDB

Mendes Ribeiro
Michel Temer
Nelson Jobim
Nilspn Gibson
Osvaldo Macedo
Renato Vianna
Theodoro Mendes

Wagner Lago

Aldo Arantes

Roberto Freire

PSB

PCdoB

PCB

PFL
Eliézer Moreira José Thomaz Nonô Suplentes
Horácio· Ferraz Mário Assad
Jairo Carneiro Messias Góis PMDB
João da Mãta Ney Lopes Antônió de Jesus José Mendonça de'Moraes
Jõsé Moura Paes Ladin Antônio Mariz Jovanni Masini

Fernando Velasco Lélio Souza
Genebaldo Correia Samir Achôa
Ibsen Pinheiro Ubiratan Aguiar

PSDB Ivo Cersósimo 3 Vagas
Arnaldo Martins Moema São Thiago José Me"Ici
Josê Guedes Plínio Martins PFL
Jutahy Júnior Sigmaringa Seixas Agripino de Oliveira Lima Jesualdo Cavalcanti

Aloysio Chaves Jesus Tajra
Eraldo Tinoco Paulo Pimentel

PDT
francisco Benjamin Oscar Corrêa

Bete Azize Sílvio Abreu
Etevaldo Nogueira Sarney Filho

Gonzaga Patriota
Francisco Benjamin Stélio Dias

PSDB
,Aécio Neves Jorge Uequed

PDS
Caio Pompeu Ros.ário Congro Neto

Bonifácio de Andrada Ibcahin Abi-Ackel
Egídio Ferreira Lima Vicente Bogo

Gerson Peres ,PDT
Brandão ,Monteiro Lysâneas MaCIel
Jorge Hage

PDS
PRN Adylson Motta José Luiz Maia

Antônio Câmara Dionísio Hage Jorge Arbage
PRN

Roberto Vital Rubem Medina

PTB PTB

Benedicto Monteiro Rodrigues Palma Gastone Righi Roberto Jefferson
PL

PI:
Adolfo Oliveira Chagas Neto

Ismael Wanderley Marcos Formiga PT
Plínio Arruda Sampaio 1 Vaga

PDC
Francisco Coelho Róberto Balestra

PT PSB

losé Genoíno Tarso Genro 1 vaga
PCdoB

Hátoldo Lima
PCB

PDC Fernando Santana

Joaquim Haickel José Maria Eymael
S~cretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva

,Ramais: 6920 - 6924



COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS

PST
João Cunha

Presidente: Adolfo àliveira - PL
Vice-Presidentes: Raimundo Bezerra - PL

Geraldo Alckmin Filho - PSDB
Eunice Michiles - PFL

PCN
Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO
Titulares

PMDB
Antero de Barros

Bosco França
Cid Carvalho
Hélio Duque
Ibsen Pinheiro
Jorge Leite

Maria Lúcia
Raimundo Bezerra
Roberto Rollemberg
Samir Achôa
Waldir Pugliesi

Suplentes
PMDB

Fernando Cunha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jos~. Freire

Raimuntlo Rezende
Santinho furtado
Wagner Lago
3 Vagas

Eunice Michiles
. Júlio Campos

Sarney Filho

PFL
Simão Sessim
Victor Trovão
1Vaga

PFL
João Mach'ldo RolIemberg
Jofran Frejat
Orlando Pacheco

PSDB
Artur da Távola
Elias Murad

Ronaro Corrêa
Ricardo Fiúza
Sadie Hauache

Paulo Silva

Secretário: Inadi Lima Cesário da Silveira
Ramais: 6930 - 6931

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Osmar Leitão - PFL
Vice-Presidentes: Furtado Leite - PFL

Sotero Cunha - PDC
Lúcia Vânia-PMDB

Cristina Tavares

Gerson Peres

Raquel Cândido

PRN

PTB

PL

PT

PDC

PSD

César Cals Neto

SEM PARTIDO

PDS

PDT

Benedita da Silva

1 vaga

Cunha Bueno

Jairo Azi

Fausto Rocha

José Carlos Coutinho

PSDB
Fábio Feldmann Joaci Góes
Geraldo Alckmin Filho

PDT
Lúcia Braga Tadeu França

PDS
ClIrlos Yirgílio 1 vaga

PRN
Geraldo Bulhões

PTB
Roberto Torres

PL
Adolfo Oliveira

PT
Lurdinha Savignon

PDC
Miraldo Gomes



Titulares
PMDB

Antônio Ueno
Dionísio Dal-Prá

PFL
Furtado Leite
Paes Landim
2 Vagas

PFL
Anníba! Barcelos Orlando Bezerra
Furtado Leite Osmar Leitão
Luiz Edúardo Sadie Hauache

PSDB
Euclides Scalco Ziza Valadares

1 vaga

PDT
Paulo Ramos 1 vaga

PDS
Melo Reis 1 vaga

PRN
Mário de Oliveira

COMISSÃO DE ECONOMIA,
. INl>USTRIA E COMERCIO

Presidente: Marcelo Cordeiro - PMDB
, Vice-Presidentes: Fernando Gasparian - PMDB

Ezio Ferreira - PFL
Luiz Salomão - PDT

Secretária: Marei Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - 7001

Marcelo Cordeiro
Marcos Queiróz
Nestor Duarte
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi

Geraldo Campos

Tarzan de Castro

Felipe Mendes

PSDB

PDT

PDS

PL

PT

PDC

Titulares
PMDB

Amilcar Moreira
Climério Velloso
Feri1ando Gasparian
Genebaldo Correia
Lúcia Vânia
Luiz Roberto Pontes
Luiz Viana Neto

Carlos Alberto Ca6

Osvaldo Almeida

José Genoíno

Ottomar Pinto

Daso Coimbra

Carlos Virgílio
PRN

PTB
João de Deus Antunes

Dirce Tutu QuadrosMiiton Lima
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
4 Vagas

PTB

Francisco Pinto
José Carlos Vasconcelos
Mattos Leüo

Farabulini Júnior

PL
Rubem Branquinho

PT

PFL
Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Levy Dias ,
João Machado Rollember?;

José Moura
Nan-Souza
Ronaro Corrêa
.~télio Dias - .

Eduardo Jorge

PSDB
PDC

Sotero Cunha
Dirce Tutu Quadros
Jayme Santana
José Costa

Ronaldo César Coelho
Saulo Coelho

PPB
Leonel Júlio PDT

Artur Lima Cavalcanti
Luiz Salomão

Miro Teixeira

SEM PARTIDO

Geraldo Fleming
Hélio Rosas·

Suplentes
PMOB 8 Vagas

PDS
Cunha Bueno Felipe Mendes

,-



PRN PSC
Renato Johnsson Rubem Medina Aristides Cunha

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramais: 7024 - 7025

PTB
Fábio Raunheitti Milton Reis

PL
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

Afif Domingos Max Rosenmann CULTURA E DESPORTO

Presidente: Carlos Sant'Anna - PMDB
Vice-Presidentes: Antônio de Jesus - PMDB

PT Álvaro Valle - PL
Vladimir Palmeira Sérgio Brito - PDC

Titulares
PDC PMDB

Ottomar Pinto

Antônio de Jesus Maguito Vilela

PSB
Bete Mendes PauloAlm~a

Bezerra de Melo Paulo Sidney
Raquel Capiberibe Carlos SanfAna Ubiratan Aguiar

Délio Braz Valter Pereira
Fausto Fernandes 1 vaga

PSC
Francisco Rolim

PFL
Suplentes 19ripino de Oliveira Lima João Alves

PMDB Atila Lira José Queiroz

Aluizio Campos Luis Viana Neto Eraldo Tinoco Sandra Cavalcanti

Expedito Machado Manoel Moreira Jesualdo Cavalcanti

Irajá Rodrigues Paulo Zarzur
Ivo Vanderlinde Roberto Brant
João Carlos Bacelar Rosa Prata PSDB
José Maranhão 1 Vaga Anna Maria Rattes Celso Dourado
Julio Costamilan Artur da Távola Hermes Zaneti

PFL
Benito Gama Manoel Castro
Costa Ferreira Victor Fontona

PDTFrancisco Dornelles 1 vaga
Iberê Ferreira Jorge Hage Márcio Braga

PSDB
Darci Deitos Koyu Iha
José Carlos Grecco Virgildásio de Senna PDS
José Serra Aécio Borba Telmo Kirst

PDT
Bocayuva Cunha Sílvio Abreu
César Maia PRN

PDS Geovani Borges Jayme Campos
Adauto Pereira Gerson Peres

PRN
Basílio Villani Nelson Sabrá

PTB PTB

Valmir Campelo 1 Vaga S6lon Borges dos Reis

PL
José Geraldo Sérgio Werneck

PT PL
João Paulo Pires Álvaro. Valle

PDC
Ademir Andrade



PT
Florestan Fernandes

PDC
Sérgio Brito

PCdoB
Lídice da Mata

COMISSÃO DE FINANÇAS

E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Francisco Dornelles - PLF
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL

José Carlos Grecco - PSDB
Fenando Bezerra Coelho - PMDB

Titulares
;PMDB

PTR
Ismael Wanderley

PRP
Adhemar de Barros Filho.

Del Bosco Amaral
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Velasco
Flávio Palmier da Veiga
Irajá Rodrigues

João Carlos Bacelar
José Ulisses
Luiz Alberto Rodrigues
Luiz Soyer
Paulo Zarzur
Roberto Brant

PFL
Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles

Suplentes Gilson Machado

PMDB

Djenal Gonçalves Henrique Eduardo Alves PSDBDoreto Campanari Mária Lúcia Edmundo GaldinoFrancisco Carneiro Rita Camata José Carlos GreccoHarlan Gadelha 4 Vagas José Serra

PFL
Airton Cordeiro Enoc Vieira
Alceni Guerra Ney Lopes PDT
Christóvam Chiaradia Victor TrOvão César Maia
Eliezer Moreira Chagas Duarte

PSDB
Octávio Elísio Robson Marinho
Plínio Martins Ziza Valadares

PDT PDSLúcio Alcântara Tadeu França José Lourenço

Manoel Castro
Mussa Demes
Oscar Corrêa
Rita Furtado

Rose de Freitas
Saulo Queiroz

Moysés Pimentel

José Luiz Maia

PDS
Adylson Motta

Arnold Fioravante

PRN
José Carlos MartinezArnaldo Faria de Sá

PTB
Fábio Raunheitti

PL
Roberto Augusto

PT
Paulo Delgado

PDC
Jonival Lucas

PCdoB
Eduardo Bonfim

PCN
Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO
Antero de Barros

Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
Ramais: 7010

PRN
Basílio Villani

PTB
Féres Nader

PL

José Geraldo

PT
Luíz Gushiken

Flávio Rocha

Paulo Mincarone

Sérgio Werneck



PDC
Jonival Lucas

PSB

PFL
Alcides Lima
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Iberê Ferreira

Milton Barbosa
Salatiel Carvalho
I Vaga

Sérgio Naya

PSDB

COMISSÃO DE MINAS
E ENERGIA

Presidente: Gabriel Guerreiro - PSDB
Vice-Presidentes: Mauro Campos - 'PSDB

Maurício Campos - PL
Victor Faccioni - PDS

PDC

PSB

Raquel Cândido

Mauro Campos ,
Octávio Elisio

José Maurício

SEM PARTIDO

Antônio Perosa
Gabriel Guerreiro

PDT

PDS
Victor Faccioni 1 vaga

PRN
José Gomes

PTB
Marluce Pinto

PL
Maurício Campos

PT
Virgílio Guimarães

PDC
Albérico Filho

PCdoB
1 vaga

PCB
Fernando Santana

PSD
César Cals Neto

Gandi Jamil

Victor Faccioni

Paulo Ramos

José da Conceição
Manoel Ribeiro
Nelson Jobim
6 Vagas

José Costa
Ronaldo Cezar, Coelho

Paulo Roberto

Hélio Costa

Nam Souza
Sandra Cavalcanti
Simão Sessim
Waldeck Ornélas

Gerson Marcondes
João Rezek
Murilo Leite
Prisco Viana
Vingt Rosaoo
1 Vaga

José Elias

Titulares
PMPB

PL

PTB
Joaquim Sucena

Suplentes

PMDB

Vladimir Palmeira

Arnold Fioravante
PDS

Artur Lima Cavalcanti
Miro Teixeira

PT

PRN

PDT

PFL

Arnaldo Moraes
Asdrúbal Bentes
Fernando Gasparian
Firmo de Castro

Alysson Paulinelli
Aroldo de Oliveira
João Alves
José Mendonça Bezerra

PSDB

Max Rosenmann

Adroaldo Strek
Gabriel Guerreiro
Jayme Santana

José Marial Eymael

Francisco Sales

1 Vaga
Secretária: Maria Linda Magalhães
Ramais: 6959 - 6960

Ademir Andrade
Aldides Saldanha
Álvaro Antônio
Carlos Benevides
Eduardo Moreira



Suplentes
PMDB

Aloysio Vasconce,los
Hilário. Braun
José Carlos Sabóia
João Agripino
Leopoldo Bessone

PFL
Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Cleonâncio Fonseca
Ézio Ferreira

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Martins

PDT
Bocayuva Cunha

PDS
Aécio de Borba

PRN
Geovani Borges

PTB
José Egreja

PL
Assis Canuto

PT
José Genoíno

PDC
Gidel Dantas

PCB
Augusto Carvalho

PST
João Cunha

PLP
Ubiratan Spinelli

Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima
Mário Lima
Maurício Fruet
2 Vagas

Júlio Campos
Rita Furtado
1 Vaga

Celso Dourado
Jutahy Júnior

Luiz Salomão

Bonifácio de Andrada

PFL
Aloysio Chaves
Antônio Veno
Cláudio Ávila
Enoc Vieira

PSDB
Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

PDT
Bacayuva Cunha

PDS
Adylson Motta

PRN
Daso Coimbra

PTB
Carrel Benevides

PL
Jones Santos Neves

PT
Luiz Inácio Lula da Silva

Francisco Benjamin
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Maria de Lourdes Abadia
Virgild,ísio de Senna

Roberto D'Avila

Amilcar de Queiroz

Márcia Kubitschek

João de Deus Antunes

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Ramais: 6945 - 6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Márcia Kubitschek - PRN
Vice-Presidentes: Daso Coimbra - PRN

Antonio Mariz - PMDB
Enoc Vieira - PFL

Titulares
PMDB

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PSB
João Herrmann Neto

PCdoB
Eduardo Bonfim

SEM PARTIDO

Aluízio Campos
Antônio Câmara
Antonio Milriz
Ernani Boldrin
Le~p.õldó ~es)ione
Marcos Lima

Melo Freire
Naphatali Alves de Souza
Osmir Lima
Paulo Macarini
Percival Muniz
Ulysses Guimarães

Suplentes
PMDB

Matheus Iensen
Maurício Nasser
Maurílio Ferreira Lima
Mauro Miranda

Michel Temer
Renato Bernardi
Walmor de Luca
4 Vagas



PFL PSDB
Angelo Magalhães Paulo Pimentel Carlos Mosconi Jorge Uequed
José Thomaz Nonô Salatiel Carvalho Elias Murad Ruy Nedel
José Tinoco Vinícius Cansanção
Luís Eduardo

PSDB
Euclides Scalco Moema São Thiago PDT

Hermes Zaneti Sigmaringa Seixas Floriceno P'aixão Nelson Aguiar
Lúcio Alcântara

PDT
José Maurício Vivaldo Barbosa'

PDS PDS
Ary Valadão Cunha Bueno

PRN
Nosser de Almeida 1 Vaga

Geraldo Bulhões Renato Johnsson
PTB

Solon Borges dos Reis Roberto Torres PRN

PL
Arnaldo Faria de Sá Fausto Rocha

Rubem Branquinho
PT

Virgílio Guimarães PTB

PDC Joaquim Sucena Roberto Jefferson

Sotero Cunha
PSB

Domingos Leonelli PL
PCdoB José Carlos Coutinho

Manoel Domingos
PPB

Leonel Júlio PT
Benedita da Silv,a

Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6993 - 6994 - 6995

PDC
Borges da Silveira

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA PSB

Abigail Feitosa

Presidente: Joaquim Sucena - PTB
Vice-Presidentes: Roberto Jefferson - PTB PCdoB

Walmor de Luca - PMDB
Jorge Uequed - PSDB

Haroldo Lima

Titulares

PMDB
Suplentes

PMDB

Alarico Abib Manoel Viana Bezerra de Melo Ivo Mainardi

Djenal Gonçalves Messias Soares Carlos SanfAna Mauro Sampaio

Genésio Bernardino Moisés Avelino Célio de Castro Oswaldo Lima Filho

Ivo Lech Raimundo Rezende E'luaroo Moreira 5 Vagas

José Viana Rita Camata PFL
I Vaga Walmor de Luca Annibal Barcellos José Lins

Eunice Michiles José Queiroz
Horácio Ferraz Orlando Bezerra

PFL PSDB
Alceni Guerra Orlando Pacheco Antônio Carlos Mendes Thame Maria de Lourdes Abadia

Cleonâncio Fonseca Paulo Marques Geraldo Alckmin Filho Nélson Seixas
Érico Pegoraro Pedro Canedo
Jofran Frejat PDT

Cados Cardinal Márcio Braga
Lúcia Braga



Edmilson Valentim
,secretária,; Maria Inêz Lins
Ramais: 7018 -7019 -7021 -7022

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

Antônio Salim Curiati

Dionísio Hage

Ervin Bonkoski

José Luiz de Sá

Eduardo Jorge

Miraldo Gomes

Raquel Capiberibe

PDS

PRN

PTB

PL

PT

PDC

PSB

PCdoB

Mello Reis

Mário de Oliveira

Farabulini Júnior

PTB
Gastone Righi

PL
José Luiz de Sá

PT
Paulo Paim

PDC
1 Vaga

PCB
Augusto Carvalho

PSC
Aristides Cunha

Presidente: Amaury Müller - PDT
Vice-Presidentes: Carlos Alberto Ca6 - PDT

Eurico Ribeiro - PRN

Titulares
PMDB

Domingos Leonelli
Franciscõ Amaral
Haroldo Sabóia
José Melo
José Tavares

PFL
Costa Ferreira
Eraldo Trindade
José Lins

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Célio de Castro

PDT
Amaury Müller

PDS
Artenir Werner

PRN
Eurico Ribeiro

Manoel Moreira
Mário Lima
Mauro Sampaio
Tidei de Lima
1 vaga

José Mendonça Bezerra
Ricardo Fiúza
1 Vaga -

Francisco Küster
Geraldo Campos

Carlos Alberto Ca6

Ornar Sabino

Francjsco Amaral
Osmundo Rebouças
Uldurico Pinto
3 Vagas

Maluly Neto
Osmar Leitão
1 Vaga

Nelton Friedrich
Vilson Souza

Lisâneas Maciel

José Lourenço

Eduardo Siqueira Campos

PCB
Roberto Freire

PSC
Francisco Rolim

Secretario: José Roberto Nasser Silva

Ramais: 6986 - 6987 - 6988 - 6989 7004 - 7007



COMISSÃO DE VIAÇÃO,
TRANSPORTES,

DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

PCdoB
1 vaga

Suplentes

PMDB

Presidente: Jorge Arbage - PDS
Vice-Presidentes: Darcy Pozza - PDS

Chistóvam Chiaradia - PFL
Firmo de Castro - PMDB

Titulares
PMDB

Álvaro Antúnio
Antonio Britto
Eliel Rodrigues
Flavio Palmier da Veiga
Iturival Nascimento
José Ulisses

Moisés Avelino
Paulo Almada
Prisco Viana
Paulo Sidney
Vingt Rosado
I Vaga

Alexandre Puzyna
Asdrubal Bentes
Dalton Canabrava
Firmo de Castro
Jorge Gama
José Maranhão

Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira

. Etevaldo Nogueira
Furtado Leite

PFL

Júlio Costamilan
Manoel Ribeiro
Maurício Nasser
Mauro Miranda
Nilson Sguarezi
Nyder Barbosa

José Tinoco
Lael Varella
Waldeck OrnélIas

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
José Santana de Vasconcelos
Levy Dias

PSDB
Antônio Perosa
Francisco Küster

PDT
Edésio Frias

PDS
José Luiz Maia

Mário Assad
Milton Barbosa
Mussa Demes

Mauro Campos
Ruy Nedel

Lúcio Alcântara

Telmo Kirst
PRN

Eurico Ribeiro Raul Belém

Composição

MEMBROS DO CONGRESSO

1 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS).

Marcos Formiga

Paulo Mjncarone

Joaquim Haickel
PDC

Ramais: 6972 - 6973 - 6974

PT

PCdoB
Leomar Quintanilha

Lurdinha Savignon

PTB

PL

Ismael Wanderley

Marluce Pinto

1 vaga
Secretária: lole Lazzarini

Deputados

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Carlos Mello
José Guedes
Renato Bernardi

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO
Charles Curt Mucller Almir Laversveiler
Cesar Vieira de Rezende José Carlos Mello
Pedro José Xavier Matoso

Senadores

Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

PSDB
Acival Gomes Lézio Sathler
Darcy Pozza Myriam Portella

PDT
Brandão Monteiro Edésio Frias

PDS
Darcy Pozza Jorge Arbage

PRN
Freire Júnior Roberto Vital

PTB
Mendes Botelho Valmir Campelo

PL
Assis Canuto Paulo Roberto

PT
João Paulo

PDC
Gidel Dantas Jairo Azi



2 - COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 1.506/89, QUE
:'INST!TUI NO~MAS GERAIS DE PROTEÇÃO
A INFANCIA E A JUVENTUDE E OUTROS QUE
CRIAM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO
LESCENTE".
Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL - RJ
1" Vice:Presidente: Deputado Airton Cordeiro -...:... PFL - PR
2" Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola - PSDB. 
RJ
3" Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PTB -
PA

Irapuã Costa Júnior
José Fogaça

João Calmon
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda

Edison Lobão
João Lobo

Chagas Rodrigues
Dirceu Carneiro

SENADORES

Titulares
PMDB

NaborJúnior
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar

PFL
Jorge Bornhausen
Lourival Baptista

PSDB
José Richa

Antônio Mariz
Hélio. Rosas
Maria Lúcia

Airton Cordeiro
Salatiel Carvalho

Arthur da Távola

Nelson Aguiar

Titulares
PMDB

Nilson Gibson
Rita Camata

PFL

Sandra Cavalcanti

.PSDB
Robson Marinho

PDT

PDT
Mário Maia

PDS
Roberto Campos

PRN
João Castelo

PTB
Louremberg Nunes Rocha

PDC
Leopoldo Peres

Eduardo Jorge

Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramal: 7067 e 7066.

COMISSÃO M1STA DE ORÇAMENTO
Presidente: Dep. Cid Carvalho - PMpB - MA
Vice-Presidentes: Seno João Lobo - PFL - PI

Dep. Ziza Valadares-PSDB -MG
Dep. José Luiz Maia - PDS - PI

Suplentes

PMDB
Mauro Benevides Severo Gomes

PFL
Odacir Soares

PSDB
Pompeu de Souza

PDC
Mauro Borges

PSB
Jamil Haddad

DEPUTADOS

Titulares
PMDB

Jorge Arbage

. Dionísio Hage

Benedicto Monteiro

Benedita da Sirva

Asdrubal Bentes
Carlos Benevides
Jorge Gama

Átila Lira
Eunice Michiles

Rosário Congro Neto

Tadeu França

1 vaga

Eurico Ribeiro

Jayme Paliarin

PDS

PRN

PTB

PT

Suplentes
PMDB

Jovani Masini
Murilo Leite

PFL

Mário Assad

PSDB

Rose de Freitas

PDT

PDS

PRN

PTB

PT

Cid Carvalho
Domingos JuveniL
Genebaldo Correia
Henrique Eduardo Alves
Israel Pinheiro
Ivo Cersósimo
João Cariõs Bacelar
José Dutra
José Maranhão
José Tavares
Lúcia Vânia

Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Etevaldo Nogueira
Francisco Dornelles
Humberto Souto
João Alves

PFL

Manoel Moreira
Marcos Lima
Marcos Queiroz
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Renato Vianna
Rospide Netto
Santinho Furtado
Tidei Lima
Ubiratan Aguiar
Walmor de Luca

J()sé Jorge
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Salatiel Carvalho
Simão Sessim
Victor Fontana



PSDB Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Aécio Neves Saulo Queiroz Sala 16 - Anexo II - Câmara dos Deputados
Darcy' Deitos Virgildªsio de Senna Telefones: 311-6938 (Secretaria)
José Serra Ziza Valadares 223-2945 (Presidente)
Maria de Lourdes Abadia 311-6937

PDT
311-6942/43 (1' Vice-Presidente)

Césár'Maia Lúcio Alcântara
311-68-41 (Relator-Geral)

Gonzaga Patriota Miro Teixeira COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE·
PDS RIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

Darcy Pozza Jorge Arbage CONSTITUIÇÃO N~ 1 DE 1988, QUE "INSTITUIFelipe Mendes José Luiz Maia
A PENA DE MORTE E DÁ OUTRAS PROVI-

PRN DÊNCIAS".Basílio Villani Renato Johnsson
José Carlos Vasconcellos Presidénte: Dep. Aloysio Chaves - PFL

I" Vice-Presidente: Dep. Gilson Machado - PFL
PTB 2" Vice-Presidente: Dep. Artur da Távola - PSDB

Carrel Benevides FérerNader 3" Vice-Presidente: Dep. Leopoldo Souza - PMDB
Fábeio Raunheitti Relator: Dep. Arnaldo Moraes - PMDB

PL Titulares
José Geraldo José Luiz de Sá

PMDB
PT Arnaldo Moraes Leopoldo Souza

Irma Passoni João Paulo João Natal Theodoro Mendes

PDC
José Dutra

PFL
Gidel Dantas Roberto Balestra Aloysio Chaves Gilson Machado

Manoel Castro PSDB

AbigaH Feitosa
PSB José SerraArtur da Távola

PCdoB PDT
Manuel Domingos PST Gonzaga Patriota

Chico Humberto
PDS

Amaral Netto
Suplentes PRN

PMDB
Arnaldo Faria de Sá PTB

Délio Braz .Jovanni Masini Farabulini Júnior
Djenal Gonçalves Neuto de Conto

José Carlos Coutinho
PL

Haroldo Sabóia Ruy Nedel PT
2 Vagas José Genoino

José Maria Eymael PDC
PFL

Átila Lira Jofram Frejat
Suplentes

Furtado Leite José Queiroz Agassiz Almeida
PMDB

Lélio Souza
PSDB Harlan Gadelha Osvaldo Macedo

Anna maria Rattes Francisco Küster José Melo
PFL

PDT Júlio Campos Evaldo Gonçalves
R~berto D'Avila Annibal Barcellos

PSDB
PDS Arnaldo Martins Moema São Thiago

Telmo Kirst PDT
Miro Teixeira PDS

PRN Arnold Fioravante
Fau.sto Rocha PRN

Roberto Vital
PTB Roberto Jefferson

PTB
José Egreja

Assis Canuto
PL

PL PT
Sérgio Werneck Tarso Genro

PDC

Vladimir. Palmeira
PT Borges da Silveira

PDC
Secretário: Silvio Sousa

Miraldo Gomes
Ramais: 706617067



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR Suplentes
PARECER AO PROJETO DE LEI N~ 4.086/89, QUE PMDB
"DISPÕE SOBRE A POLÍTICA AGRÍCOLA"

Geraldo Fleming Nyder Barbosa
Presidente: Deputado Vinicius Cansanção - PFL Iturival Nascimento Raimundo Rezende
1" Vice-Presidente Deputado Saulo Queiráz - PSDB José Freire Roberto Rollemberg
2" Vice-Presidente Deputado Nelton Friedrich - PDT José Tavares Rospide Netto
3" Vice-Presidente Deputado Freire Júnior - PRN Jovanni Masini Santinho Furtado
Relator Deputado Paulo Macarini - PMDB Maria Lúcia

PFL
-Titulares

Messias GóisLael VarellaPMDB Horácio Ferraz Narciso Mendes

Hilario Braum Paulo Macarini Jacy Scanagatta Pedro Ceolim
Jairo Carneiro Ronaro CorrêaIvo Mainardi Raimundo Bezerra

Ivo Vanderlinde Sérgio Spada
João Resek Samir Achôa PSDB
Jorge Vianna Waldir Pugliesi Edmundo Galdino Maurício Fruet
Nilso Sguarezi Lezio Sathler Koyu Iha

PFL Gabriel Guerreiro

Alysson Paulinelli Ney Lopes PDT
Dionísio Dal Prá Osvaldo Coelho

Silvio Abreu Tarzan de CastroJonas Pinheiro Victor Fontana
Mussa Demes Vinícius Cansanção Cristina Tavares

PSDB PRN

Adroaldo Streck Vicente Bogo Francisco Sales José Gomes
Celso Dourado Saulo Queiroz Cleonâncio Fonseca
Fábio Feldmann

PDT ~DS

Amaury Müller Nelton Friedrich Osvaldo Bender 1 vaga
Carlos Cardinal

PTB
PRN

Jayme Paliarin Roberto Jefferson
Freire Júnior João Agripino
Raul Belém PT

PDS Plínio Arruda Sampaio

Victor Faccioni Amilcar Queiro?
PDC

PTB Francisco Coelho
-José Egreja Roberto Cardoso Alves PL -

PT

Antero de Barros Mozarildo Cavalcanti

PSBPDC

Paulo Mourão João Herrmann Neto
PL

PRS
Oswaldo Almeida

PSB Roberto Brant

PCdoB
José Carlos Sabóia

PRS Aldo Arantes

PST
Rosa Prata

PCdoB Expedito Machado

Manuel Domingos

PST Secretário:
Chico Humberto 14, 16, 19, DE JUNHO DE 1990



DIÁRIO DO CONGRES·SO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(lnctusas as despesas de correio via teH'estref

SEÇÃO I (CIImara" Depu~)

~1Ilt!!ttJréll••••••••••••••••••••••••••••••••••

~fI14!!ltJréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cr$ 1.069,00

Cr$ 1.069,00

'Os pedidos develll ser acolllpanhados de chequepagâvel
em BrasOia, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela
Caixa Ec:onômi(a Federal - Agêncla- PS-CEGRAF, conta cor

renten9 '920001-2, a favor -do

CENTRO GRÁFIco' DO SENADO FEDERAL
Praça·.dos Três Poderes - Cabca Postal 1.203 - Braslla - DF
. CEP: 70160.

Maioresinformaçães pelos.telefones (061.) 31 t -3738 e 311-3728
na Supervisão de Assinaturas e.DlstribuiçãOde-PubBc:açães - Coordenação
.ele, Atendimento ao Osuárto.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 100

(Outubro a dezembrQ de 1988)

Está circulando o n9 100 da Revista de Informação Legislativa. periódico trimestrai
de pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Este número. com'400 páginas. contém as seguintes matérias:

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Sessão solene de promulgação da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil de 1988.

COLABORAÇÃO

A vocação dos. séculos e o direito romano. O ensino.
a doutrina e a legislação, Um novo direito romano
não europeu. Exemplos do passado e do presente.
A África do Sul. O "uti possidetis~'e o mundo moder
no. Os "servi terrae" do mundo atual. O monopólio
das terras rurais e a enfiteuse. A usura irÍternacional.
As reformas agrárias. Sobrevivência da latinidade
- SIlvio A. B. Meira.

A nova Constituição e sua contradição ideológica - Se
nador I"eite Chaves.

Aspectos da nova Constituição - Marcelo Pimentel.
O Mandado de Injunção - Herzeleide Mada Fernandes

de Oliveira· . " ,
O exllio do povo e a alienação do direito - R. A. Amaral

Vieira.
O Congresso brasileiro e o regime autoritário -António

Carlos Pojo do Rego.
CPI e Constituição: Um caso concreto -Alaor Barbosa.
A participação polftica da mulher - Joaquim Lustosa

Sobrinho.
Ombudsr'nan para' o Bra's/l.7.':- Dàisy de ÀsperyValdés.
Competência concorrente limitada. O problema da con

ceituáção das normas gerais ~Diogo de' Figueiredo
Moreira Neto. '

O princfpio do concurso público na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Alguns aspectos - GiI
mar Ferreira Mendes.

I

Avenda na Subsecre.taria
de Edições Técnicas - Se
nado Federal, Anexo I, 229

andar - Praça dos Três Po
deres, CEP 70160 - Brasflia,
DF - Telefones: 311-3578 e
311-3579.

Programa de desenvolvimento para uma alta adminis
tração da Justiça - Evandro Gueiros Leite.

A eletividade da magistratura no Brasil-Orlando ~oares

Linchamentos: do arcaico ao moderno :.- José Arthur
Rios.

Poder cautelar geral do juiz - Ministro Sydney Sanches.
A teoria das ações em· Pontes de Miranda - Clóvis do

COl1to e Silvífl.
La necesarfa motivación de las resoluciones judiciales

- Antonio Maria Lorca Navarrete.
A proibição de analogia no direito tributário - Ricardo

Lobo Torre...
A prescrição da ação penal-econOmica perante o Conse

lho Administrativo de Defesa EcónOmica - CAD 
José Inácio Gonzaga Franceschini.

O futuro do mercado de capitais -Amoldo Wald
Arbitragem internacional. Percalços & entraves - Ma!

cos A. Raposo.
Reforma agrária no Brasil-José Luiz Quadros de Maga

lhães.
Da responsabilidade civil do Estado - Manoel Caetano

Ferreira Filho. '

O seguro da responsabilidade civil - Voltaire Marensi.
A TVA e o direito de autor - Carlos Alberto Bittar. .
Evolução histórica do instituto da cessão de contatos

- Antonio da SIlva Cabral.
A atividade pesqueira e suas implicações jurfdico-peilais

- Licfnio Barbosa.

A iniciativa das leis pelo Tribunal de Contas - Raimundo
de Menezes Vieira. •

I

As.;inatura para 1989
(n" 97 a 100)

. Os pedidos a serem atendidos através da ECT deveração ser acrescidos de 50% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a cobertura das'respectivas despesas postais e acompanhados de cheque
nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado oIiederal ou de vale postal remetido à Agência
eCT do Senado - CGA 470775.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISlATIVA N9 101

(Janeiro a. Março de 1989)
Está circulando o n9l0l da Revista de lnfonnação Legislativa, periódico trimes

tral de pesquisajurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado
Federal.

Este número, com 332 páginas, contém as seguintes matérias:

COLABORAÇÃO

O Processo Legislativo nas Constituições Federais braslleiras - Raúl Machado
Horta

O Poder Legislativo na nova Constituição brasileira - SenadorIrapuan Costa Junior
O Supremo Tribunal Federal na nova Constituição - Ministro Sydney Sanches
A Justiça Militar na nova Constituição braslleira - Antônio Geraldo Peixoto
As relações internacionais na ordem constitucional- Paulo Roberto de Almeida
Da c~mpetência internacional daJustiça doTrabalho - Georgenorde Sousa Franco

F.Uhó '
Competência legislativa concorrente dos Estados-Membros na Constituição de

1988 - Paulo Luiz Neto Lobo
O Poder Legislativo, temporaUdade e espaciologia - Paulo Jacques
Constituição: uma tentativa de compreensão - José Roberto Fernandes Castilho
Mandado de injunção e inconstitucionalidade por omissão - Adhemar Ferreira

Macld
O Po~er Legislativo e o Direito de Autor - Carlos Alberto Bittar
fiscalização e controle do executivo pelo Legislativo - Rosinethe Monteiro Soares
Sistemas constitucionais estrangeiros e &gãos de controle financeiro e orçamen·

tário - l-ftorRoIfLaubé '
fUndações Públicas - Mada Sy/via ZaneJJa DiPietro
O regime de acumulação na Constituição de 1988 - Corsíndio Monteiro da SDva
JUizad'o de instrução - Álvaro Lazzarlni
Desporto constitucionalizado -Álvaro Melo Filho
Os efeitos da'conversão sobre a economia braslleira e o mercado de capitais 

Balanço de um semestre -Amoldo Wald
Oáusulas de Jurlsdiccion y Legislación apUcable en los contratos de endeudamient

externo de los Estados Latinoamericanos - JürgenSantleben
No Centenário da República: um balanço econômico - Mlrcea Buescu

POBUCAÇÓES

- Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas

AVenda na Subsecretaria de
Edições Técnicas - Senado
Feder~,Anexol,229andar

Praça dos Três Poderes, CEP
70160 - Brasília, DF -- Tele
fones 311-3578 e 311·3579.

Os pedidos a serem atendi·
dos através da ECT deverão ser
acrescidos de 50% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a
cobertura das respectivas des
pesas postais e "Bcompanha·
dos de. cheque nominal à Sub
secretaria de'Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale
postal remetido à agência ECT
do Senado - COA 470775.

Assinatura para 1989
(n9S 101 a 104):

Deixamos de atender pedi
dos pelo reembolso postal, em
virtude de preço das pubUca
ções desta Subsecretaria se
,rem abaixo do mínimo exigido
pelaECT, para remessa através
do referido sistema.



/

MACHADO DE ASSIS EAPOUTICA
Livro de crônicas de Machad'O de Assis sobre o Senado do Império.

Apresentação do Senador NELSON CARNEIRO, ,Presidente do Congresso Nacional; dos escritores
Austregésilo de Athayde, Afonso Arinos, Afrânio Coutinho, Carlos Castelo Branco, Luiz Viana Filho,
José Sarney, Josué MonteUo, Marcos Vinicius Vilaça, RaYfl:1l.mdo Faoro.

"Política, como eu e o meu leitor entendemos, não há. E devia agora exigir-se
do melro o alcance do olhar da águia e o rasgado de um vôo? Além de ilógico seria
crueldade."

(DRJ, 1-11-1861)

. do Sesquicentenário
Edição co~emora.tdl.'J~achadode Assis ..

de Naw.mento e(DRJ, 10-12-1861)

"Cada Ministro gosta de deixar entre outros trabalhos um que especifique o seu
nome no catálogo dos administradores."

"Deve-se supor que é esse. o. escolhido do
:Partido do Governo, que é sempre ó legítimo. "

(DRJ, 10-11-'1861)

"Em que tempo estamos? Que País é este?"

(DRJ, 12-6-1864)

"Se eu na galeria não posso dar um berro,
onde é que hei de dar? Na rua, feito maluco?"

(A Semana, 27-11-1892)
Ediçã.o Limitada

ADQUIRA SEU EXEM~;AR
Edição Normal NC'z.$ 3.0, .
Edição Especial NC:z.$ 50,00

; ,

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL )
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF -' CEP 70160

, Maiores informa.çães pelos telefones (061) 311-3738 e 224-5615, na. Coordena.ção de Atendimento
ao Usuário - Supervisão de Assina.tura.s e Distribuição de Publica.çães.
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