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Ata da 25ª Sessão, em 22 de março de 1999

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 252 Vice-Presidente; Manoel Salviano,
Saulo Pedrosa, § 252 do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas)

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. SAULO PEDROSA, servindo como 212

Secretário procede a leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. ARMANDO ABíLIO, servindo como 112

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Delfim Netto, nos seguintes
termos:

Requerimento de Desarquivamento de Projeto

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo único do artigo 105, do

Regimento Interno desta Casa Legislativa, requeiro a
Vossa Excelência o desarquivamento do Projeto de
Lei nll 1.864/96, de minha autoria, que "Dispõe sobre
a instalação e ofuncionamento de Estação Aduaneira
Interior."

Sala das Sessões, 18de março de 1999.- Deputado
Delfim Netto, PPB - SP.

Defiro, nos termos do art. 105 parágra
fo único do RICD, o desarquivamento do PL
1.864/96.

Em 18-3-99-MicheITemer, Presidente.

Do Sr. Deputado Marcelo Teixeira, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Marcelo Teixeira)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

g~mento Interno da Câmara dos Deputàdos, requeiro
a V. EX- o desarquivamento dos projetos de lei, a se
guir relacionados, que são de minha autoria:

PEC n12 141/95 - Estabelece, excepcionalmen
te, mandato de 6 (seis) anos, para prefeitos, vi
ce-prefeitos e vereadores eleitos em 1996. (Aumen
tando o mandato dos prefeitos, vice-prefeitos e verea
dores eleitos em 1996 em dois anos, encerrando-se
em 2002 com objetivo de fazer coincidir as eleições
naquele ano, alterando a nova Constituição Federal).

PEC n12 377/96 - Altera o parágrafo segundo do
artigo 57 da Constituição Federal. (Dispondo que não
se encerrará a sessão legislativa antes que seja apro
vado também o orçamento anual, alterando a nova
Constituição Federal).

PL n12 1.307/95 - Dispõe sobre a obrigatorieda
de da transcrição do Hino Nacional na capa de todos
os cadernos escolares.

PL NlI 1.569/96 - Dispõe sobre o prazo de utili
zação de livros didáticos nas escolas de ensino fun
damentaI e médio, das redes públicas e privada, e dá
outras providências.

PL nll 2.077/96 - Dispõe sobre a contratação de
paraplégico, na situação em que especifica.

PL n12 2.778197 - Acrescenta novas disposições ao
artigo 11 do Decreto-Lei nQ 1.191, de 27 de outubro de
1971, que dispõe sobre os incentivos fiscais ao turismo.
(Destinando ao Fundo Geral do Turismo - FUNGETUR
um por cento do valor das passagens aéreas, aser reco
lhido pela empresa da vendedora da passagem).

PL n12 2.779/97 - Proíbe a utilização de fumo no
interior da aeronave, em vôos domésticos, em todo o
território brasileiro.

PL nQ 2.996/97 - Altera o artigo 71 da Lei nll

4.737, de 15 de julho de 1965 - Código eleitoral.
(Estabelecendo que os oficiais de registro civil, sob as
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penas da lei, enviarão até o dia 15 de cada mês, ao juiz
eleitoral em que oficiarem, certidões de todos os óbi
tos de cidadãos alistáveis ocorridos no mês anterior,
para o devido cancelamento das inscrições).

PL nQ 4.818/98 - Obriga a empresa administra
dora de cartão de crédito a oferecer modalidade de
contrato na qual o valor da venda efetuada no estabe
lecimento credenciado lhe é pago em 24 horas.

Sala das Sessões, 12 de março de 1999. 
Deputado Marcelo Teixeira.

Defiro o desarquivamento das se
guintes proposições: PEC 141/95; PEC
377/96; PL 1.307/95; PL 2.077/96; PL
2.778/97; PL 2.779/97; PL 2.996/97 e PL
4.818/98. Indefiro, contudo, o pedido no to
cante ao PL 1.569/96, porque foi arquivado
definitivamente nos termos do disposto no
art. 133, caput, do RICO. Oficie-se ao re
querente.

Em 22-3-99. - Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 251, DE 1999
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Altera dispositivos da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, estabelecendo restrições
para a venda de bebidas alcoólicas e dando outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 4.846, DE 1994)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. O Parágrafo único do art.. 1° da Lei nO 9.294, de 15 de julho de

1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° .

Parágrafo único - Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta
Lei, as bebidas potáveis com qualquer teor alcoólico."

Art. 2° O § 2° do art. 2° da lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° .

S 2° É vedado o uso dos produtos mencionados no caput deste artigo e a
existência de áreas destinadas exclusivamente a esse fim, nas aeronaves e veículos de
transporte coletivo."

Art. 3° O parágrafo 2° do art. 3° da lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° .

§ 2° A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de
suas características, advertência sempre que possível falada e escrita, sobre os
maleficios do fumo, segundo frases estabelecidas pelo Ministério da Saúde, usadas
seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa."
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Artigo 4° É proibida a venda de bebidas alcoólicas, cigarros e outros
derivados do tabaco para menores de dezoito anos, por quaisquer estabelecimentos,
inclusive supermercados, tabacarias, lojas de conveniências, restaurantesJbares, boates,
lanchonetes ou similares.

Artigo 5° Aplicam-se aos infratores desta lei, sem prejuízo de outras
penalidades previstas na legislação em vigor, as seguintes sanções:

1-Multa de R$ 100 ,00a R$ 500,00;

n- Detenção de I a 3 anos.

Artigo 6° Esta Lei passará a vigorar na data de sua publicação.

Artigo 7° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa
o presente projeto de lei visa a incluir as bebidas alcoólicas de maior

consumo pela população brasileira - cervejas - entre os produtos alcançados pela Lei

9.294, de 15 de julho de 1996 e a corrigir outras imperfeições da "Lei Elias Murad".

.Os principais motivos para que a Lei 9.294/96 passe a alcançar todas as

bebidas, inclusive as com teor alcoólico abaixo de \3°GL, foram trazidos a esta Casa

pelo próprio Ministro da Saúde, através do Aviso 573 GM, cuja integra passa a fazer

parte da justificativa deste projeto de lei e cujos trechos principais são os seguintes:

"O Serviço de atenção ao Alcoolismo e à Drogadição da Coordenação de

Saúde Mental (do Ministério da Saúde) define como bebida alcoólica toda e qualquer

bebida que em sua formulação contenha o álcool etílico - independentemente de seu

grau de concentração."

"Todos os meses, a Coordenação de Saúde Mental (do Ministério da

Saúde) recebe uma série de projetos de lei para análise e parecer, os pareceres

elaborados pelo Serviço de Atenção ao Alcoolismo e à Drogadição da Coordenação de

Saúde Mental, sempre fazem menção aos danos provocados pelo uso indevido de

álcool e tem recomendado, insistentemente, a restrição à propaganda de bebidas

alcoólicas - inclusive, e principalmente, aquelas com teor alcoólico inferior a 13° GL.

Pesquisas realizadas no Brasil têm demonstrado que as bebidas consumidas em larga

escala pela população em geral, inclusive crianças e adolescentes, são ""uelas com teor

alcoólico abaixo dos \30 GL."

Estes dados foram também confirmados pelo N Levantamento sobre o

Uso de Drogas entre Estudantes de I° e 2° graus em 10 capitais brasileiras - 1997,

realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID

da ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA afirma que "A cerveja é a bebida usada com

nlais freqüência pelos estudantes (36,5%), seguida pelos vinhos (15,3%) da

preferência."

O IV Levantamento conclui ainda que "embora o álcool seja uma droga

legalizada e seu consumo seja aceito pela sociedade além de incentivado pela intensa

propaganda, há indicação clara de um aumento de seu consumo, bastando lembrar que

o uso pesado é certamente o caminho mais cuno á dependência. Portanto, no mínimo a

legislação sobre a propaganda desses produtos deve ser urgentemente revisada,jà que a

atual legislação (parágrafo único do artigo I° da Lei 9.294/96) pennite a propaganda de

bebidas alcoólicas (cervejas e vinhos) em qualquer horário na televisão, desde que a

bebida contenha até \3% de teor alcoólico, portanto, a cerveja e os vinhos escapam da

n:strição."

A proibição expressa da venda de bebidas alcoólicas e cigarros a menores

de dezoito anos justifica-se. pois, hoje, alguns supermercados vendem estes pnodutos

para crianças e adolescentes sob a alegação de que "não servem o produto, apenas

vendem", o que torna necessário deixar explícita a proibição de venda destes produtos

para menores, por qualquer tipo de estabelecimento comercial.

Outra providência que estamos propondo é a proibição total do fumo em

aeronaves e veiculos de transporte coletivo, pois a proibição parcial provou-se ineficaz

e os maleficios causados "aos fumantes passivos" são similares aos que os próprios

fumantes causam a si mesmos.

Sala das Sessões, em 11 de março de 1999

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO E À
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS,
BEBIDAS ALCOÓLICAS, MEDICAMENTOS,
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, NOS
TERMOS DO § 4° DO ART.220 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Art. 1° - O uso e a propaganda de produtos fumigeros, derivados ou não do
tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas
estão sujeitos às restrições e conclições estabelecidas por esta Lei, nos termos do §
4° do art.220 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei, as
bebidas potáveis com teor alcóolico superior a treze graus Gay Lussac.

Art. 2° - É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de
qualquer outro produto fumigero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo,
privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim,
devidamente isolada e com arejamento conveniente.

§ 2° É vedado o uso do produtos mencionados no "caput" nas aeronaves e
veiculos de transporte coletivo, salvo quando transcorrida uma hora de Viagem e
houver nos referidos meios de transporte parte especiabnente reservada 'aos
fumantes.

Art. 3° - A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo anterior
somente será permitida nas emissoras de rádio e televisão no horário compreendido
entre as vinte e uma e as seis horas.

§ 2° A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de suas
caracteristicas, advertência escrita e/ou falada sobre os maleficios do fumo. através
das seguintes frases, usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa,
nesta última hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses, todas
precedidas da afrrrnação "O Ministério da Saúde Adverte":

PROJETO DE LEI N~ 266, DE 1999
(Do Sr. Pastor Valdeci)

Dispõe sobre a obrigatoriedade, pelos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário do Governo Federal, indicar o montante
de recursos financeiros dispendidos quando da veiculaç~o de suas
propagandas e matérias nos órgâos de comunicação.

(AS COMISSOES DE CIgNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

.8rt.~_- Os Poderes.EJ.<ecutiY.o,. LegislafulluLJudiciário...
ficam obrigados, quando da publicação de Propaganda Govemamental e
Anúncios Oficiais em Jornais, Revistas, Rádio,. Televisão e Congêneres, a
infonnar o montante de recursos financeiros gastos em favor do Órgão de
Imprensa utilizado.

§ 1°-Para o caso dos jornais e das revistas, a publicação
deverá obedecer a critérios próprios do contrato e indicar no rodapé da
matéria publicada, o montante da despesa utilizada naquela publicação, e
ainda, o seguinte texto de esclarecimento: "Esta publicação está sendo
custeada com dinheiro do contribuinte",

§ 2° - Para O, caso da publicidade veiculada através do
rádio, deverá ser infonnado por meio de locução própria o montante gasto
com a matéria após cada inserção ter ido ao ar.

§ 3° - Para o caso da publicidade veiculada através da
televisão, deverá aparecer na tela, num fonnato de fácil visualização, o
montante gasto especificamente por cada inserção, e o mesmo texto de
esclarecimento contido no parágra,fo 1°.

Art. 2° - O não cumprimento da presente Lei, desobriga o
pagamento da publicação por parte dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, por implicar em infração por,parte do órgão contratado.

§ 1° - Reincidindo, o órgão infrator estará proibido de
quaisquer outras publicações às custas do erário público federal, pelo
prazo de 12 (doze) meses a contar da data em. que foi verificado o
descumprimento à presente Lei.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na dala de sua
publicação; revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora submeto à apreciação, para a
posterior deliberação, visa, em suma, regulamentar a fonna das
publicações de Leis, Decretos, Resoluções e demais anúncios e atos
oficiais prómovidas pelo Poder Executivo.

A fonna em que as publicações oficiais vêm sendo
realizadas não pennite ao contribuinte, aferir sobre o montante financeiro.
gasto pelo Governo Federal com detenninado tipo de publicação; não
pennite inclusive que seja percebida a diferença de custo entre os órgãos
de imprensa contratados, bem como entre o padrão utilizado no caso das
publicações em jornais e revistas:

Com esta Lei, será possível, não apenas ao Legislativo
bem como a toda a população exercer o direito democrático da
fiscalização acerca dos gastos públicos. Ademais, o próprio Congresso
Nacional estará sob o controle público, o que é altamente positivo para a
convivência democrática de nossa sociedade.

Esta medida não terá custos adicionais, pelo contrário.
Com o seu advento, será possível ao Poder Público, exigir dos órgãos de
imprensa agraciados com detenninadas publicações uma exibição clara
sobre o quanto lhe rende a função de interlocutor entre os Poderes e a
população.

A presente proposição é correta, à medida em que
discrimina os diferentes tipos de órgãos de imprensa dos quais o Poder
Público pode se servir. Essa discriminação já ocorre no conjunto das
atribuições de cada órgão da Administra~o Federal, na fonna em que se
distribui ao longo do texto da Lei Orçaméntária vigente. Assim, a medida

será útil também quando outros meios' de comunicação, além dos já
tradicionais, forem utilizados para divulgar os atos oficiais do Governo.

Espero, enfim, que os nobres pares, conscientes do
dever para com a transparência administrativa, aprovem o presente
Projeto de Lei, para que o alcance pretendido possa, desde logo, entrar
em vigor com todos os bel'lefícios·dele inerentes~

Sala das Sessões, 1[, de março de 1999.

. .: f,)
I,,~' .'... ..'

Pastor Valdeci Paiva
Deputado Federal

PROJETO DE LEI N2 267, DE 1999
(Da Sra. Rita Camata)

Dispõe sobre a instituiçao do dia 18 de maio como o Dia Nacional
de Combate ao Abuso Sexual de crianças e adolescentes.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°, Fica instituído o dia 18 de maio como o Dia Nacional de
Combate ao Abuso Sexual de crianças e adolescentes..

Parágrafo Único - Caberá ao Ministério da Justiça, ~tnvés da
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, Departamento ~a CrIanç~ e ~o
Adolescente, estabelecer e coordenar a programação n~clOnal n~ ~mblto
federal, e às Secretarias da Jus~iça e Conselhos EstaduaiS dos Direitos da
Criança e do Adolescente, no âmbito regional.

Ar!. 2°, As despesas decorrentes desta Lei serão computadas nos
orçamentos das Instituições designadas no Art, 1°,

Art, 3°, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio,

JUSTIFICAÇÃO

No dia 19 de dezembro de 1998, representantes de 55 instituições públicas e
sociais de promoção, defesa e garantia de direitos das crianças e adolescentes,
estabelecidos em todo o território brasileiro, segundo os principios da Convenção
Internacional dos Direitos da Criança, Constituição Federal e Estatuto da Criança e
do Adolescente, reunidos em Salvador, Bahia, decidiram pela necessidade da
instituição de um Dia oficial de Combate ao Abuso Sexual de crianças e
adolescentes, a ser comemorado todos os anos, no dia 18 de maio.

Foi escolhida a data de 18 de maio para lembrar o dia em que desapareceu a
menina Araceli Cabrera Sanch~s com oito anos e meio na cidade de Vitória,
Espirito Santo, em 1973.

o caso Araceli, como ficou conhecido, apresenta, na avaliação dos
signatários, todos os elementos de um crime sexual hediondo, constituindo um
caso exemplar.

A menina foi sequestrada, aprisionada durante varlOS dias, espancada,
torturada, drogada e estuprada por, pelo menos, três homens. A. causa mortis
declarada oficialmente foi overdose por ingestão de barbitúricos. E possivel que
várias outras pessoas tcnham participado da orgia de sexo e drogas que matou
Araceli.

A apuração do crime envolveu falsos testemunhos, corrupção, fraude,
violência e morte. Os indiciados - pedófilos e drogados - eram pessoas influentes e
financeiramente poderosas no Estado, tinham envolvimento com o tráfico de
drogas, assim como a própria mãe da menina, que era boliviana, usuária e
traficante de cocaína. Os acusados não foram punidos e o crime já prescreveu.
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o Estado do Espírito Santo. apresenta altos índices de violência e
infelizmente ainda é mínima a articulaç'ão e ações de prevenção e combate a essa
violência, pelo menos na área de crianças e adolescentes.

Em cerca de 75% dos casos, os agressores são parentes ou pessoas muito
próximas e a incidência desse crime tem tomado proporções epidêmicas em todo o
mundo.

A oficialização de um dia especial para simbolizar a luta nacional contra a
violência sexual que vitimiza milhares de crianças e adolescentes representa um
importante instrumento de sensibilização da sociedade, porque reabrirá anualmente
a discussão nacional, transfcnmando o assunto em pauta na mídia, facilitando o
lançamento de campanhas, estimulando programas de fonnação e prevenção e
ajudando a diminuir a impunidade desses crimes; dois Estados brasileiros - Mato
Grosso e Santa Catarina - que já haviam instituído dias oficiais, abrem mão dessas
datas em prol da data escolhida para dia nacional;

As entidades, governamentais ou não, interessadas nesse projeto, lançarão,
em parceria, uma campanha de esquentamento para o Dia Nacional ou veicularão
antigas campanhas, com o objetivo de repassar á sociedade infonnações
importantes para sensibilizar o grande público para o problema, pois as crianças
sempre foram vítimas de abuso sexual, por todas as raças em todos os tempos.

.A pedofilia é uma prática tolerada durante toda a história da humanidade,
que alimenta o mercado clandestino da utilização sexual de crianças. Uma das
metas internacionais das entidades que atuam na defesa dos direitos da criança para
o próximo milênio é erradicar esse comércio lucrativo e criminoso cujos
consumidores são os indivíduos pedófilos, pessoas com desvios psicológicos e
comportamentais que necessitam de tratamento especial, mas que constituem séria
ameaça para a integridade fisica e psicológica de crianças e adolescentes. A
comunidade internacional trabalha intensamente na elaboração de leis que
pennitam atingir essa meta.

Com a instituição de um dia oficial de combate a exploração sexual de
crillllÇas e adolescentes, atentaremos ainda para a importância do papel da
sociedade, atuando na denúncia e responsabilização, exigindo o cumprimento da
lei e a punição dos abusadores de crianças e dos que as exploram sexual e
comercialmente.

A exploração sexual e comercial compreende a utilização do corpo e do
sexo de uma criança elou adolescente com ou sem o seu consentimento. São
considerados exploradores os clientes, os intennediários e os aliciadores do
comércio sexual envolvendo crianças e adolescentes, atividade conhecida como"
prostituição infanto-juvenil", expressão inadequada já que, como sereS em
desenvolvimento, crianças e adolescentes não podem fazer uma opção consciente
pela prostituição, prática que, no Brasil, quando exercida por adultos, não constitui
crime.

A criança e o adolescente não fazem uma opção consciente pela prostityição.
Ela é seduzida, coagida ou induzida a se prostituir. Aquele que usa sexualmente
uma criança ou adolescente, mesmo com o aparente consentimento da vitima, esta
cometendo estupro. A produção, comercialização e consumo de pornografia
infantil também são crimes de exploração sexual, punidos por lei.

Diante do exposto, e aceitando a solicitação das entidades reunidas em
Salvador no final do ano passado; apresentamos para apreciação desta Casa o
presente Projeto, na certeza de sua aprovação pelos nobres pares,

Sala das Sessões, em

Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N~ 268, DE 1999
(Do Sr. Airton Dipp)

Estabelece norma sobre a realizaçao de concursos pdblicos para
admiss30 de Servidores Civis, no âmbito da Uniao.

OIS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
Il)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l~ O valor da tnxa de inscrição. qunndo exigido o
pagmnento para sua realização, não poderá dxceder a 1% ( wn por cento ) do valor do
salário inicial do cargo.

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

Ar!. 3'. Revogam-se as disposiç~s em contrário.'

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal de t988·elegeu o concurso público como a principal
fonna de seleção para admissão dos servidores da União, confonne disposto no seu artigo
37, inciso 11.

o Concurso Público é a fonna mais democràtica e mais segura pam que o
Estado selecione nO meio dos seus cidadãos, os melhores e mais bem preparados para
executar os serviços que serão prestados a toda sociedade.

Todos somos sabedores, também, que o Concurso Público é wna das poucas
formas de melhoria da condição de vida e ascensão social à disposição das pessoas pobres.

Acompanhando alguns concursos que foram feitos no último semestre•
percebemos que oS valores adotados para realização de inscrições eram muito elevados.
afastando muitas pessoas das bancas dos concursos públicos.

É fundamental poJ.lderar que mais do que um direito do cidadão em poder
realízar um Concurso, ê um Dever do Estado procurar amplíar ao máximo a seleção dos
seus futuros servidores, para que rigorosamente sejam selecionadas as pessoas mais
preparadas.

Sala das Sessões, \6 de março de \999,

r 1 XC1-fri. iJ/n J. (#/Y
. AIRTON DIPP
EPUTADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO 111
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VlI
Da Administração Publica

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37 - A administração pública direta, indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

* Artigo. "caput" Com reduçãu dada pela Emenda ('onstitucuJnaln/J 19, de 0-1·06.1998.

11 - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na fonna prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração:

* Inâ.m /I (:(lm redação dada pelu Hmenda ConstitUCIOnal nO 19, de (}.J 06 1998.
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PROJETO DE LEI No!! 270, DE 1999
(Do Sr. Paulo Baltazar)

Suprime o art. 295 do Decreto-Lei nQ 3.689, de 03 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal -i o art. 66, da Lei 02 5.250,
de 09 de fevereiro de 1967; o inciso I e o § 12, da Lei 02
3.313, de 14 de novembro de 1957; e revoga as Leis de n2s 799,
de 12 de setembro de 1949, 2.860, de 31 de agosto de 1956,
3.181, de 11 de junho de 1957, 3.988, de 24 de novembro de 1961,
e 7.172, de 14 de dezembro de 1983.

IA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Suprimam-se o Artigo 295, do Decreto-Lei n° 3.689,
de 03 de outubro de 1941- Código de Processo Penal, de 03 de
outubro de 1941; o Artigo 66, da Lei n° 5.250, de 09 de fevereiro
de 1967; e o Inciso I e o § 1°, da Lei n° 3.313, de 14 de novembro
de 1957.

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

Art. 3° - Revogam-se as Leis de nOs 799, de 1° de setembro de
1949; 2.860, de 31 de agosto de 1956; 3.181, de II de junhO' de
1957; 3.988, de 24 de novembro de 1961; 5.256, de 06 de abril de
1967 e 7.172, de 14 de dezembro de 1983.

JUSTIFICACÃO:

Não se justifica mais, com a nova ordem constitucional
vigente, que continue havendo discriminação entre brasileiros, relativamente à
prisão especial, consagrada no art. 295, do Código de Processo Penal.

Em 1941, quando o diploma processual penal entrou
em vigor e consagrou o princípio da inocência, pelo qual "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória", constituiu-se em evolução para o sistema prisional brasileiro,
naquele momento.

Com o advento da nova ordem constitucional de 05 de
outubro de 1988, com a Carta Cidadã, tal princípio foi elevado ao nível
hierárquico da Constituição (art. 5°, LVII), Titulo 11- "Dos Direitos e
Garantías Fundamentais" - Capítulo 1- "Dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos" passa a ser um direito e um patrimônio de todos os brasileiros,
"sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direíto à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade"(art. 5°, caput).

Nesta visão, não se deve mais falar em prisão especial,
mas em sistema prisional especial para todos, sem distinção de qualquer
natureza. Aqui se ressalta, também, o princípio da isonomia que dcve ser o
alicerce do estado democrático de direito(art. l°, c/c art. 5°, caput da CF/88).

Se hoje vivemos e presenciamos a grande vergonha
nacional de um sistema penitenciário injusto, falido, corrupto e corruptor é,
em parte expressiva devido à certeza, para a elite brasileira, de que dele
estaria excluída, pelo menos na prisão preventiva, temporária, cautelar, etc.

o nosso Projeto não visa a excluir ninguém do beneficio
da prisão especial, mas ao contrário, visa a incluir ncle todo c qualquer
brasileiro, porque é um direito consagrado pela Carta Magna (art. 5°, I e
LVII), com eficácia plena, portanto com auto-aplicabilidade, como o dispõe o §
1°, do art. 5°: " As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
têm aplicação imediata."

Entendo que em um país já tão marcado por diferenças
tio grandes, que não conseguimos eliminar, não há lugar para .convivermos
com um instituto jurídíco tão odioso, que só aprofunda essas dIferenças e.
estabelece cidadãos de primeira categoria, que têm direito à prisão especl8l e
cidadãos de segunda categoria, que são jogados nos porões inabitáveis dos
nossos presídios.

É uma matéria que já deveria ter sido enfrentada nesses
mais de 10(dez) anos de nossa Constituição. Espero estar cont~ibuin~ode
maneira decisiva para a consagração dos direitos fundamentais do cIdadão
brasileiro. Por isso apelo aos nobres colegas Deputados que apoiem e~te

Projeto, com o seu voto, a sua crítica e as suas sugestões. para melhora-lo em
beneficio de nossa civilização, pois a prisão deve cumpnr a sua função
primordial que é reeducar o preso, torná-lo um novo cidadão e somente então
devolvê-Io ao convívio social.

Sala das Sessões, 15 de março de 1999.

. PAU~O ~~l~AR
DeP:do'~fal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO I
Dos Principios Fundamentais

Art. 1° - A República Federativa do Brasil, fonnada pela. união indissolúvel
dos Estados e Municipios c do Distrito Federal, constllUl-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;
11 - a cidadania;
111 - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo politiéo.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de

representantes eleitos ou diretamente, nos tennos desta Constituição.

TÍTULO"
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍDJLOI
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos tennos
seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos tennos desta
Constituição;

LVlI - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória;

§ I ° As nonnas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação imediata.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI N° 3.689, DE 03 DE OUTUBRO DE 1941

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRO I
Do Processo em Geral

......................................................···········..1····· ·························· .
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TÍTULO IX
Da prisão e da Liberdade Provisória

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~•••••••••••••••••••••••••••••••••• o-o •••••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••

Art. 295 - Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da
autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

I - os ministros de Estado;
II - os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do

Distrito Federal, seus respectivos secretàrios, os prefeitos municipais, os vereadores
e os chefes de Policia;

* lm:i:w 11 com redaçàaJetermmadapela I.e; nO 3.181, de JI dejunho de 1957.
III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional

e das Assembléias Legislativas dos Estados;
IV - os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito" ;
V - os oficiais das Forças Armadas e do Corpo de Bombeiros;
VI - os magistrados;
VII - os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República;
VIII - os ministros de confissão religiosa;
IX - os ministros do Tribunal de Contas;
X - os cidadãos que jà tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo

quando excluidos da lista por motivo de incapacidade para o exercicio daquela
função:

XI - os delegados de policia e os guardas-civis dos Estados e Territórios,
ativos e inativos,

* Item XI acrescentado pela rei n° -1.760. de 23 de agos[o de /965, e com redação
determinada pela I,e; nO 5.126, de 29 de setemhro de 1966.

LEI N° 5.250, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1967

REGULA A LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO
DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÕES.

CAPÍTULOVlI
Disposições Gerais

Art. 66 - O jornalista profissional hão poderà ser detido nem recolhido preso
antes da sentença transitada em julgado; em qualquer caso, somente em sala
decente, arejada e onde encontre todas as comodidades.

Paràgrafo único. A pena de prisão de jornalistas serà cumprida em
estabelecimento distinto dos que são destinados a réus de crime comum e sem
sujeição a qualquer regime penitenciàrio ou carceràrio.

LEI N° 3.313, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1957

ASSEGURA AOS SERVIDORES DO
DEPARTAMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA, COM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
ESTRITAMENTE POLICIAL, PRISÃO
ESPECIAL, APOSENTADORIA AOS 25 ANOS
DE SERVIÇO E PROMOÇÃO "POST-MORTEM".

Art. 1° - Os servirlores do Departamento Federal de segurança Pública, que
exerçam... (vetado) .'. atividade estritamente policial, terão direito a:

I - prisão especial no quartel da corporação ou repartição em que servirem;
li -, aposentadoria com vencimentos integrais, ao eOl!1pletarem 25 (vinte e

cinco) aIIos de serviço (artigo 191, § 4°, da Constituição Federal). '
§ I° Em caso de prisão, os servidores, de que trata esta lei, ficarão à disposição

do juizo criminal sob a respoll6abilidade da autoridade designada pelo Chefe de
Polícia para custodià-Ios.

§ 2° Para os efeitos da aposentadoria dos servidores, a que se refere esta lei;'
será computado apenas o tempo de serviço em função estritamente polícial, ...
(vetado).

Ar!. 2° - Vetado.
Art. 3° - Esta lei entrarà em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contràrio.

LEI N° 799, DE 01 DE SETEMBRO DE 1949

MODIFICA O ART.295 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.

Art. 1° - Aos Oficiais da Marinha Mercante Nacional, que já tiveram exercido
efetivamente as funções de comando, estende-se a regalia concedida pelo art.295 do
Código de Processo Penal.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contràrio.

LEI N° 2.860,DE 31 DE AGOSTO DE 1956

ESTABELECE PRISÃO ESPECIAL PARA OS
DIRIGENTES DE ENTIDADES SINDICAIS E
PARA O EMPREGADO DO EXERCÍCIO DE
REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL OU NO
CARGO DE ADMINISTRAÇÃO' SINDICAL.

Art. 1° - Terão direito à prisão especial os dirigentes de entidades sindicais de
todos os graus e representativas de empregados, empregadores. profissionais
liberais, agentes e trabalhadores autônomos. .

Art. 2° - O empregado eleito para a função de representação profiSSIOnal ou
para cargo de administração sindical, quando sujeito a prisão antes de condenação
definitiva, serà recolhido a prisão especial à disposição da autoridade competente.

Art. 3° - Esta Lei entrarà em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contràrio.

LEI N° 3.988, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1961

ESTENDE AOS PILOTOS DE AERONAVES
MERCANTES NACIONAIS A REGALIA
CONCEDIDA PELO ART.295, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, QUE TRATA DE PRISÃO
ESPECIAL.

Art. 1° - Aos pilotos de aeronaves mercantes nacionais, que já tiverem
exercido efetivamente as funções de comando, estende-! e a regalia concedida pelo
art.295 do Código de Processo Penal.

Art. 2° - Esta lei entrarà em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

LEI N° 5.256, DE 06 DE ABRIL DE 1967

DISPÓE SOBRE A PRISÃO
ESPECIAL

Art: 1° - Nas localidades em que não houver estabelecimento adeguado ao
recolhimento dos que tenham direito a prisão especial, o juiz, considerando a
gravidade das circunstâncias do crime, ouvido o representante do Ministério

Público, poderà autorizar a prisão do réu ou indiciado na própria residência, de
onde o, mesmo não poderà afastãr-se sem prévio consentimento judiciaL

Ârt. 2° - A prisão domiciliar não exonera o réu ou indiciado da obrigação de
comparecer aos atos policiais ou judiciais para os quais for convocado, ficando
ainda'sujeito a outras limitações que o juiz considerar indispensàveis à investigação
policial e á instrução criminaL

Art. 3° - Por ato de oficio do juiz, a requerimento do Ministério Público ou da
autoridade policial, o beneficiàrio da prisão domiciliar poderà ser submetido a
vigilância policial, exercida' sempre com discrição e sem constrangimento para o
réu ou indiciado e sua familia

Art. 4° - A violação de qualquer das condições impostas na conformidade. da
presente Lei implicarà na perda do beneficio da prisão domiciliar. devendo o réu ou
indiciado ser recolhido a estabelecimento penal, onde permanecerà separado dos
demais presos.

Paràgrafo único. Neste caso, o diretor do estabelecimento poderà aproveitar o
réu ou indiciado nas tarefas administrativas da prisão.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contràrio.
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LEI .N° 7.172, DE 14 DKDEZEMBRO DE 1983

OUTORGA A REGALIA DA PRISÃO ESPECIAL AOS
PROFESSORES DO ENSINO DE 10 E 20GRAUS.

Art. (O - É extensiva aos professores do ensino de 10 e 20 Graus a regalia
concedida pelo art.295 do Código de Processo Penal, posto em vigor pelo Decreto
Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941.

Art. 20
- Esta Lei entra em vigor na data de sua p\lblicação.

Ar!. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N~ 271, DE 1999
( Do Sr. Enio Bacci )

Aumenta a pena por omíss:1o de socorro e dá outras providências.

tA COMISSllO OE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 - Altera-se a redação do artigo 135 do
Decreto Lei nO 2.848 de 7.12.1940 (Código Penal), que passa a ser
da seguinte forma:

Art. 135 - deixar de prestar assistência. quando
possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou
extraviada. ou à pessoa inválida ou ferida. ao desamparo ou em
grave e iminente perigo; ou não pedir. nesses casos. o socorro da
autoridade pública:

Pena - detenção de 6 (seis) meses a I (um) ano e
multa.

Parágrafo único: a pena é aumentada em dobro. se
da omissão resultar lesão corporal de natureza grave e triplicada. se
resultar a morte.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEI\Al;"ÃO DE ESn'DOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PEA'AL

PARTE ESPECIAL

TiTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPÍTUlom
Da Periclitação da Vida e da Saúde

- Omissio de socorro
An. 135 - Deixar de prestar assistência. quando possivel fazê-lo sem risco

pessoal. a criança abandonada ou extraviada. ou a pessoa invalida ou ferida. ao
desamparo ou em grave e iminente perigo: ou não pedir. nesses casos. o socorro da
autoridade pública:

Pena - detenção. de I (um) a 6 (seis) meses. ou multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade. se da omissão resulta lesão

corporal de natureza grave. e triplicada. se resulta a mone.

PROJETO DE LEI N~ 272, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre o funcionamento de loj as de conveniências e
cong~neres junto a postos de comercializaçao de combustíveis e
dá outras providências.

publicação.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua (AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;

E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24,
II)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei amplia a penalidade para omissão
de socorro, quando o agente tendo possibilidade sem risco pessoal de
socorrer criança. ou pessoa inválida ou ferida, diante de algum
perigo não o faz.

A pena é agravada em dobro - 1 ano e 2 meses a 2
anos • quando ocorrer lesão corporal grave ou então quando a
omissão de socorro resulta na morte a pena triplicada ficaria em 1
ano e 8 meses a 3 anos.

O objeto básico do projeto de lei é proteger a
integridade física gerando consciência e responsabilidades de que
salvar vidas em risco é um dever de todos.

Sala das Sessões. em 16 de março de 1999

G=? =>-~~~~
Deputado ENIO BACCI

PDTIRS

Art. 10 • Aos proprietários de postos de
abastecimento de combustíveis que mantenham. no mesmo local. a
exploração de lojas de conveniências ou congêneres. compete
obrigatoriamente:

I • tomar medidas que restrinjam o acesso à área de
bombas de combustíveis àqueles veículos que
efetivamente pretendam abastecer. coibindo a livre
circulação de outros automóveis por esta área;

11 • afixar. na parte interna e externa da loja. e em
suas adjacências em locais visíveis aos
freqüentadores. cartazes contendo a advertência
"PROIBIDO FUMAR E EMITIR SONS EM
VOLUME ABUSIVO";

111 - comunicar às autoridades responsáveis pela
segurança pública, solicitando seu auxílio imediato,
sempre que a segurança ou sossego público
estiverem sendo perturbados ou seriamente
ameaçados por freqüentadores do estabelecimento;

IV - manter serviço de vigilância fixo no local. no
periodo compreendido entre 22:00 e 06:00 horas.
que impeça e reprima a ocorrência de algazarras e
tumultos, bem cOpio a emissão. de sons de qualquer
espécie em volume abusivo no perímetro do
estacionamento do posto.
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Parágrafo único: O disposto no inciso IV deste artigo
somente será aplicável aos estabelecimentos que mantiverem abertas
as lojas no horário mencionado.

Art. 2° - É concedido um prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da publicação desta Lei, para que os postos de
comercialização de combustíveis por ela abrangidos promovam as
adaptações e tomem as providências exigidas.

Art. 3° - O Poder Executivo, regulamentará a
presente, estipulando as penalidades para os estabelecimentos que
descumprirem a presente lei.

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

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

JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos tem se ampliado em nossa cidade
o número de postos de comercialização de combustíveis que
mantém. no mesmo local, as chamadas "Iojas de conveniências".
onde são comercializadas diversas mercadorias. entre elas, cigarros,
lanches. bebidas alcoólicas. Estes locais. principalmente. os que
permanecem abertos 24 horas, têm se firmado como um ponto de
encontro e lazer para centenas de jovens. Lamentavelmente, o que
tem sido diversão e lucros para alguns, para outros tem sido uma
fonte de irritação. revolta, medo e esgotamento físico e mental.

Ocorre que. principalmente durante as madrugadas
dos finais de semana e nas vésperas de feriados têm se verificado
nestes locais, constantes e graves perturbações à ordem e a
segurança pública. bem como ao sossego dos moradores das
redondezas. Algazarras. brigas. os famosos "rachas". protagonizados
por motoristas irresponsáveis, e. principalmente, o uso abusivo de
equipamentos de som, compõem o quadro de inconveniências e de
irregularidades, em conseqüência da irresponsabilidade e da falta de
educação e respeito de alguns dos freqüentadores destes locais.
acobertadas e toleradas pela omissão e cumplicidade dos
proprietários. que preferem não tomar medidas enérgicas.

Tolerar passivamente tão injusta e perigosa
realidade. que já atinge várias áreas das cidades, não é mais
possivel.

Sala das Sessões. em 16 de março de IqQ9

~'. ,-'. ~..,;,..,. "C"'---:::::::'<-- _'__:....<. ~=-~ ....7.~
Deputado ENIO BACCI

PDTIRS

PROJETO DE LEI N2 278, DE 1999
( Do Sr. Enio Baccl )

Altera o parágrafo 52 do art. 121 do Decreto-Lei n2 2.848, de
07/12/1940 (C6diqo Penal).

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Altera-se o parágrafo 5° do art. 121 do
Decreto Lei n.O 2.848 de 7.12.1940 (Código Penal), passando a ter a
seguinte redação:

Art. 121 .
§ l° - ;
§ 2°· ;
§ 3° - ;
§ 4° - ;
§ 5° - na hipótese de homicídio culposo, o'

juiz poderá deixar de aplicar a pena se as conseqüências da
infração atingirem o próprio agente, ascendente, descendente,
cônjuge ou irmão, de forma tão grave que a sanção penal se torne
desnecessária.

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

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

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei pretende ampliar o
parágrafo 5° do art. 121, abrindo a possibilidade ao julgador de não
aplicar pena em acidente culposo (onde não haja intenção), quando
os danoi .pel!! gravidade por si só penalizam o agente pelo

. .sofrimento imposto aos familiares.

Sala das Sessões, em 16 de março de 1999

c;a .~ =~,,::>C9'~--,

Deputado ENIO BACCI
PDTIRS

LEGISLAçÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 19~O

CÓDIGO PENAL

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPÍTULo I
Dos Crimes Contra a Vida

- Homicldlo simples
Art. 121 - Matar alguém:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

- Aumento de pena
§ 4° No homicídio culposo, a pena éaumentada de um terço, se o crime resulta

de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou oficio, ou se o agente deixa
de prestar imediato socorro à vítima, não procum diminuir as conseqüências do seu
ato, ou foge para evítar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é
aumentada de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catOIze)
anos.

• § ."com redação determinada pela Lei n"8.069. de 13 de julho de 1990.
§ 5° Na Iúpótese de homicldio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena,

se as conseqüências da infração atingirem opróprio agente de fonna tão grave que a
sanção penal se tome desnecessária

*§ j"acrescentado pela Lei nO 6.-116. de 24 de maio de 1977.
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PROJETO DE LEI N2 279, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes orientando
sobre falsificação de remédios, em farmácias e drogarias e dã
outras providências.

(AS COMISSõES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Ficam as fannácias e drogarias, obrigadas a
fixar em local visível ao público, cartazes esclarecedores de como
detectar remédios falsos.

Parágrafo UnICO: o cartaz deverá conter o nome
completo do fannacêutico responsável pelo estabelecimento.

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

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

JUSTIFICATIVA

Há muito que a população brasileira é enganada,
mais especificamente, na compra de medicamento, tanto que, o
Congresso Nacional aprovou lei tornando crime hediondo a
falsificação de medicamentos. A presente lei visa esclarecer a
população na hora da compra de remédios.

Sala das Sessões, em 16 de março de 1999

~@~ . ....:

Deputado ENIO BACCI
PDTIRS

PROJETO DE LEI N.2 294, DE 1999
( Do Sr. Enio Bacci)

Define prazo máximo de 30 (trinta) dias para conclusão do lcudo
criminológico, e dá outras providências.

g)COMISSAO DE CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - llRT. 24,

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Altera a redação do parágrafo único do
artigo 9 Lei n.O 7.210 de 11/07/1984 (LEP), que passa a ser o
seguinte:

Art. 9 .

Parágrafo único: esta comissão terá prazo nunca
superior à 30 (trinta) dias para conclusão e juntadll do laudo aos
autos da execução do apenado.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de SUl!

publicação.

JUSTIFICATIVA

O projeto pretende agilizar a realização dos
respectivos laudos, que podem concluir péla progressão do regime
de apenados.

Fixa-se em um prazo máximo de 30 (trinta) dias,
quando hoje, em alguns casos, leva-se meses para
conclusão do mesmo.

Sala das Sessões, em 17 de março de 1999

~<5~<::::~="'--'=-<?
do ENIO BACCI

PDTIRS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS

LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

INSTITUI A LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

lÍTULOTI
Do Condenado e do Internado

CAPíTuLo I
Da Classificação

Art. 9" - A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveIadores da
personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou
informações do processo, poderá:

I - entrevistar pessoas;
TI - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e

informações a respeito do condenado;
III - realizar outras diligências e exames necessários.

PROJETO DE LEI N2 326, DE 1999
(Do Sr. Lniz Moreir;.;

Dispõe sobre a responsabilidade civil e penal dos proprietários
de animais seIvagens e cães agressivos e a circulação destes em
áreas públicas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 121, DE 1999)

O Congresso Nacional DECRETA:

Art. 1° EsJa lei lem por objetivo disciplinar a responsabilidade
civil e· penal de proprielários, criadores e detentores da guarda de animais
selvagens e de cães. agressivos, e a circulação destes em áreas públicas.

Art. 2° E vedada a circulação ou movimenJação em áreas
públicas de animais de origem selvagem e de cães agressivos ou
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pertencentes a raças ou linhagens geneticamente identificadas como
potencialmente agressivas, salvo se conduzidos por adultos e presos em
correntes, coleiras e usando focinheiras ou outros dispositivos que
impo~sibi1item o ataque.

Art. 3° O criador, proprietário ou detentor da guarda do animal
responde civil e criminalmente pelos danos fisicos e materiais
decorrentes da agressão do animal a qualquer pessoa, a outros seres vivos
e a bens de terceiros.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando o'
animal estiver exercendo a guarda ou vigilância no interior de residências,
propriedades ou instalações , privadas ou públicas, caso em que deverá
estar exposta, visivelmente, placa de advertência da presença de anintaI
fero~. .'

Art. 40 Constitui crime, punível nos tennos do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de Dezembro de 1940 ( Código Penal), a inobservância das
disposições desta Lei, aplicadas as seguintes penas:

1- detenção de três meses a um ano, se o fato não constituir
crime mais grave, quando do descumprimento do
disposto no art. 2°, por expor_a vida ou a saúde de
outrem a perigo direto e iminente( art. 132 do Código);

n·· detenção de três meses a um ano, quando da aplicação
do art. 3°, se ocorrer lesão corporal e resultar
agravamento (ar!. 129 e parágrafos do Código).

Art. 5°. Se da agressão do animal resultar danos materiais
comprováveis a terceiros, a responsabilidade civil prevista no caput do An.
3° implicará em indenização em valor correspondente ao dano, arbitrada
em Juizo.

Art. 6° O disposto nesta lei não se aplica aos Órgãos de Segurança
Pública e às Forças Annadas , quando da utilização de animais no
exclusivo exercicio de suas funções.

ArL 7° Esta lei será regulamentada no prazo de 90 dias, ouvido os
órgãos interessados no assunto.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data da publicação de sua
regulamentação.

JUSTIFICAÇÃO

Nos últimos meses, os meios de comunicação social têm
divulgado constantes matérias e reportagens alertando a população sobre os
riscos da criação de determinadas raças de cães, consideradas de grande
agressividade. Animais das raças Rottweiller, Fila Brasileiro, Doberman e
principalmente Pit Buli, são apontados como potencialniente
perigosos, sobretudo quando criados sob determinadas características que
estimulam o comportamento agressivo. Há informações de que a Ingraterra
e outros paises decidiram proibir a criação de cães da raça Pit Bull e até
mesmo erradicá-los.

No Brasil, noticia-se a existência de iniciativas semelhantes,
inclusive no âmbito d~ Leglslativo Federal,. o que tem motivado a
discussão sobre o tema. E fato, também, que vêm crescendo as estatisticas

precauções da parte de seus donos ou condutores. Há registro,
Úlclusive, no caso das raças potencialmente mais ferozes, de ataques a
pessoas da própria família que os cria e até a crianças.

No meu modo de ver, essa questão deve ser analisada sob a ótica
da racionalidade, sem radicalismo e passionalidade: É preciso venficar
todos os ângulos da questão, a experiência de outros paises e a tradição e os
costumes da nossa sociedade.

Não podemos esquecer que mordida de cachorro existe desde que
existem o homem e o animal. Não podemos também desprezar o velho
costume da criação de animal de estimação e até mesmo o dito popular de
que" o cachorro é o melhor amigo do homem". Por outro lado recordelJlos
também o papel desempenhado pelas famosas "carrocinhas e canis
públicos." destinados ao recolhimento de cães que perambulam pelas ruas.

Neste contexto, cabem as seguintes considerações:
-diversos paises tentaram regulamentar a criação e até a

extinção de detenninadas raças, mas a sua maioria não logrou sucesso
devido a grande dificuldade de estal:>elecer um eficiente sistema de
fiscalização;

- há indicações cientificm. de que o cão tem poderes e
capacidade coguitiva para distinguir o seu adestrador, o dono, a família e
pesscias estranhas;

- da parte dos criadores tem ocorrido inescrupulosas
manipulações genéticas, gerando degenerações de raças quanto ao tamanho
do animal, beleza e comportamento;

- os componentes genéticos, o meio ambiente, a educação ou
adestramento e as condições econômicas do proprietário são, dentre outros,
fatores detenninantes do comportamento do animal. Cães de determinadas
raças são bravos por natureza. Outros são dóceis, mas dependendo do tipo
de criação podem se tornar violentos. Cães de guarda têm iristintos
agressivos mais desenvolvidos: .

- a agressividade do cão pode ser controlada, mediante·
adequadas condições de criação e educação;

-conter o animal e limitar a sua movimentação são
responsabilidades do dono ou criador;

-a aquisição de um cão deve ser feita sob sérios critérios e
cuidadosa avaliação, levando-se em conta, entre outros fatores: o objetivo
pret~ndido para o cão, o espaço destinado a sua movimentação, condições
econômicas do proprietário para atender as necessidades de alimentação e
tratamento de saúde e realização de testes de agressividad~. -

Considerando todos esses aspectos e verificando a necessidade de
oferecer a sociedade uma legislação mais objetiva, que propicie a adoção
de indispensáveis precauções com vistas a sua Proteção e á do próprio
animal, decidi apresentar o presente Projeto de Lei dirigido, evidentemente,
aos únicos responsáveis pelo agravamento desse problema: nós, seres
humanos racionais.

Assim, creio que a solução para o problema não reside no
cerceamento do direito constitucional de liberdade de propriedade, nem
muito menos no extermínio de raças perigosas, mas, sim, na tipificação
mais objetiva de responsabilidades e na caracterização do crim.e. Obser;'e
se que o Código Penal já prevê penas para os casos de "expostção da Vida
ou saúde de outrem a perigo iminente e para lesões corporais ou ofensa a
integridade corporal ou saúde de outrem"( Decreto-L~i 2.848, de 7 de
Dezembro de 1940- Código Penal, arts. 129 eI32). E possível ,assim.
enquadrar o proprietário, criador ou quem detiver a guarda do animal
praticante da agressão, nesses artigos.

Diferentemente de outras inicidtivas que têm sido divulgadas pela
imprensa, a proposição que apresento tem por escopo limitar a ~irculação
em áreas públicas de qualquer tipo de animal selvagem ( leões, tIgres ,etc)
e cães :potencialmente agressivos, salvo se conduzidos por pessoas aduJt~s

e presos por corrente, coleira e usando fucinheira ou qualquer outro meIO
eficiente que venha a impedir a agressão a terceiros. Lembremo-nos que há
também pessoas afeiçoadas na criação de animais originariamente
selvagens e de proprietários de cães que confiam a sua guarda ,quando em
circulação em áreas públicas, a adolescentes e até a crianças.

Para tornar eficaz a proibição, o projeto tipifica mais objetivamente
como crime, punivel, como já mencionado, nos termos do Código Penal, a
inobservância desta lei. Necessário se faz, também, ressalvar do alcance
desta lei os Órgãos de Segurança Pública e as Forças Armadas, ~uando da
utilização de animais no exclusivo exercicio de suas funções. No mesmo'
sentido, isentamos de responsabilidade civil e penal o proprietário do
animal , quando este provocar eventuais danos fisicos e/ou materiais a
terceiros, estando exercendo vigilância ou guarda no interior de residências,
propriedades e instalações, públicas ou privadas. '

. Ressalto, ainda, que a proposição remete para a regulamentação a
definição , se necessário, de quais raças de cães devam ser consideradas
agressivas, ouvido todos os segmentos Últeressados.

Espero, assim, estar contribllÚldo para o aperfeiçoamento do nosso
arcabouço jurídico, de forma a conciliar todos os legítimos ÚlteresSes
envolvidos: o direito de criação de um animal de guarda ou estimação
( o melhor amigo do homem?) e a indispensável proteção da sociedade,
contra a ação de criadores Úlescrupulosos que, numa demonstração de
irracionalidade, transformam seres irracionais em perigosas feras.

Conto, pois, com o apoio de meus ilustres colegas para o
aperfeiçoamento e aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, em 17 de marÇO de 1999.
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PROJETO DE LEI N2 328, DE 1999
( Do Sr. Pedro Wilson)

Altera a Lei n2 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre o Fundo de Manutenção e Deaenvolvi&aellto do Ensino
Fundamental e de Valorizaçao do Magistério, na forma prevista no
art. 60, § 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências.

(AS COMISSllO DE EDUCAÇl\O, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇl\O (ART. 54); E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇllO
(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° I=: acrescentado ao ar!. 4° da Lei n° 9424, de 24 de
dezembro de 1996, o parágrafo 5°, com a seguinte redação:

"AIt. 4° .

§ 5° Os membros dos conselhos de acomptlnhamento
e controle social, referidos no § 1e, inciso IV, aflne8s "b~ ·c·
e "do. e no § 3' serão eleitos por seus pares.

Art. 2° Os parágrafos 1° e 2'.do artigo 9' da Lei n' 9.424, de
24 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redaçao:

"Art. 9· .

§ 1° Os novos planos de carreira e remuneração do
Magistério devemo contemplar investimentos na habilitação
dos profassores leigos, os quais passamo a intlJgrar quadro
em extinção de duração de cinco anos, a contar de l' de
janeiro da 1998.(NR)

§ 2' Aos professores leigos é assegurado prazo de
cinco anos, a contar de l' de janeiro de 1998, ptlra
obtenção da habilitação necessária ao exeroiclo das
atividedes docentes.(NR)

§3· ..

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

JUSnFlCAçÃO

A previsão em lei da existência de conselhos de
acompanhamento e controle social sobre'a repartlção, transferência e aplicação
dos recursos do Fundef, visa dar transparência aos gastos com Oensino.

Nos níveis micional e estadual há entidades consliluídas,
mencionadas na leI, que indlcarão seus representanllls. Mas é no nível do
Municfplo, exatamente o ente federativo cuja responsabilidade para com o ensino
fundamental tem sido mals cobrada - muitas vezes sem que à cobrança
somem·se a disposição de dar-lhe os meios necessários para cumprir 8558

função - que a atual redação da lei pode resultar na inocuidade do conselho. É
necessário que seus membros selam elenos pelOll pares. Caso contrário o
prefeito constituirá o conselho a seu bel prazer tomando-o não um órgão
fiscalizador, mas ratificador de suas decisões. A prefeitura já está representada
através da secretaria da educação. Cabe fortalecer as indicações da comunidade
escolar. Outro aspecto da lei do Fundef que merece nossa atenção é a
"capacitação" dos professores leigos. A leitura dos parágrafos 2" e 3" do ar!. l' da
lei não deIxa dÍlVida quanto ao fato de que a "ca~cltação' mencionada no § I'
deve ser entendida como habllltaçio. Eslll o ClbjIitivo da lei. Que não haja mais
professores sem habilitação necessária dando aula. Aos leigos assegura·se um
prazo para que se habilitem. A expressão "caPaCitaçãO" pode dar margem à
utilização de recursos do Fundef para cursos de treinamento, de curta duração,
frustrando o objetivo da lei.

Há que se considerar ainda. que a lei, ao deixar indefinido o
momento em que se inicia a contagem de cinco anos para a habilitação de leigos
e ulillzaçio de rocursos do FundeI para este fim, pode gOrar uma série de

dtlvidas e perplexidades. Entendem alguns que o prazo se inicla a partir da
vigência da lei (01101197j. Outros, a partir da implantação automátlca do fundo
(01101198).

Há ainda a interpretação de que o prazo corre a partir da
aprovação do plano de carreira (neste caso há os que argumlÍntam a faVor do
prazo efetivo da Implantação do plano e aqueles que entendem que CORllio seria
considerar o prazo que a lei dá para sua aproveção - seis meses a contar de
vigência da lei).

Pera dirimir estas dúvidas, propomos que o prazo corra a
partir da implantação automática do fundo (01/01198). Se assim, não fosse,
estariam retirando aos professores leigos um ano, já que em 1997 ainda não
estavam disponíveis os recursos do Fundef, o que impossibilitou um esforço
maior dos Municípios para habilitar seus professores leigos.

Sala das Sessões, em!Tde ;t-"-M d(1!l99.

I i:
.-1' /L ·L/ \jl~'

}~Jepgta'ao PEDRO WILSON ' ..

/
/

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 60 - Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípíos destinarão nlio menos de sessenta
por cento dos recursos a que se refere o "caput" do ar!. 212 da Constituição
Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fimdamental, com o
objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração
condigna do magistério.

• Artigo, "caput", com redação dada pela Emenda Constitucional n" 14. de
12'091996.

§ 7" A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distribuição
proporcional de seus recursos, sua fiscalização e controle, bem como sobre a
forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno.

• § 7° com re<Ú1ção dmia pela Emenda Constitucional n° 14. de 12/09,'1996.
• Vide Lei n° 9.424, de 24'12.'1996, que dispõe sobre o fundo de ManlJlenção e

DesenVolvimento do ensino Fwulamental.

LEI N° 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO, NA FORMA PREVISTA NO ART.
60, § 7", DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. I' - É instilUido, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, o qual terá natureza contábil e será implantado,
automaticamente, a partir de I' de janeiro de 1998.
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§ 2' Inclui-se na base de cálculo do valor a que se refere o inciso I do
parágrafo anterior o montante de recursos fmanceiros transferidos, em moeda,
pela União aos Estados, Distrito Fedetal e Municípios a título de compensação
financeira pela perda de receitas decorrentes da desoneràção das exportações,
nos tennos da Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996, bem
como de outras compensações da mesma natureza que vierem a ser instituídas.

§ 3' Integra os recursos do Fundo a que se refere este artigo a
complementação da União, quando for o caso, na forma previstas no art.6.

Art. 4° - O acompanbamento e o controle social sobre a participação, a
transferência e a aplicação dos recursos do Fundo serão exercidos, junto aos
respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Fedetal e
dos Municípios, por Conselhos a serem instituídos em cada esfera no prazo de
cento e oitenta dias a contar da vigência desta Lei.

§ I' Os Conselhos serão constituídos, de acordo com norma de cada
esfera eqitada para esse [un:

IV - nos Municípios, por no rnlnimo quatro membros, representando
respectivamente:

a) a Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente;
b) os professores e os diretores das escolas públicas do ensino

fundamental;
c) os pais de alunos;
d) os servidores das escolas públicas do ensino fundamental.
§ 2' Aos Conselhos incumbe ainda a supervisão do censo escolar anual.
§ 3' Integrarão ainda os conselhos municipais, onde houver,

representantes do respectivo Conselho Municipal de Educação.

Art. 9' - Os Estados. o Distrito Federal e os Municípios deverão, no prazo
de seis meses da vigência desta Lei, dispor de novo Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério, de modo a assegurar:

I - a remuneração condigna dos professores do ensino fundamentaI
público. em efetivo exercicio no magistério;

II - o estímulo ao trabalho em sala de aula;
]J] - a melhoria da qualidade do ensino.

§ I' Os novos planos de carreira e remuneração do magistério deverão
contemplar investimentos na capacitação dos professores leigos, os quais
passarão a integrar quadro em extinção, de duração de cinco anos.

§ 2° Aos professores leigos é assegurado prazo de cinco anos para
obtenção da habilitação necessária ao exercício das atividades docentes.

§ 3° A habilitação a que se refere o parágrafo anterior é condição para
ingresso no quadro permanente da carreira conforme os novos planos de
carreira e remuneração.

PROJETO DE LEI No!! 331, DE 1999
(Do Sr. Robson Tuma)

Dispõe sobre a importação, comercialização, criaç!o e porte de
cSes da raça pit bulI, e dá outras providências.

(APENSE-SE AO 'PROJETO DE LEI NO 121, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° Fica proibido, em todo território NaeíolUl/, a importação,
comercialização e/ou a criação de cães da raça pitt buli, bem como de raças que
.resuitam do cruzamento do pitt buil. .

·Ar!.2' É obrigatório a esterilização de todos os clies da raça pitl
buli ou deia derivada em todo terr~ório Nacional.

Parágrafo Único - Os proprietários dos cães da raça pitt buli, Ou
de raças resultantes do cruzamento da raça pitt buli, terão um prazo de 120 (centc
e vinte) dias, contados a partir da data da publicação desta Lei, para efetuarem a
esterilização de seus animais..

Ar!. 3' Os proprietários serão obrigados para posse dos
animais da raça pitt buli, portar comprovação de esterilização do animal bem como
as vacinas atualizadas. .

Ar!. 4' Os cães da raça pitl buli, ou raças resultantes .do.
cruzamento da raça pitt buli só poderão ser conduzidos em local publico usando
focinheira, coleira e guia com um responsável.

Parágrafo Único - Menores de idade estão proibidos de
conduzirem os referidos animais.

Art. 5' Os proprietários dos cães da ráça pitt buli ou dela
derivada, ficam obrigados a registrar seus animais no órgão Estadual competente
de sua região, comprovando sua esterilização e atualização de vacinas.

Ar!. 6~: Os proprietários de cães da raça pitl buli ou dela
derivada são responsáveis pelos danos que o animal venha causar, sendo obrigado
a reparar ou compensar danos causados.

Ar!. 7° O não cumprimento do disposto nesta Lei acarretará
independente de outras sanções legais já existentes e pertinentes, que poderão ser
cumulativas ou não, as seguintes sanções:

I - Multa de 100 a 1000 UFIR's , que deverá ser aplicada
em dobro no caso de reincidência.

11 - Apreensão do animal.
III - Permanecendo o descumprimento dos dispostos dos

artigos da presente Lei o responsávei proprietário, perderá definitivamente a posse
do animal;

Art. B" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Ê sabido que os cães da raça pitt buli, bem como os ammais
que resuitem de seu cruzamento são naturalmente agressivos, tomando uma
ameaça ao público.

. .Em aiguns paises da Europa, a posse e criação destes cães já
foram prOibidas deVIdo ao nsco comprovado que representa. No Brasil, conforme
denunciado através dos meios de comunicaÇáo, tem sido frequente o ataque feroz
em adultos e até mesmo em crianças, JTluitas vezes causando a morte das vítImas.

Este projeto de Lei, portanto, objetiva impedir a repetição
desses ataques violentos de clies da raça pitt buli e seus derivados, através do uso
obrigatório de focinheira, coleira e guia, bem como extinguir definitivamente a raça
num prazo médio de 8 a 10 anos, através de esterilização compn)vada.

)

Sala das SessÕes, em!7-4'f7de 1999.
. • kt~

PROJETO DE LEI No!! 4.764, DE 1998
(Do Sr. Bonifácio de Andrada e outros)

Consolida a legislação ambiental brasileira.

(A COMISS&O DE CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAÇXO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' Esta lei consolid~ a legislação ambiental brasileira, dispondo sobre
a Política Nacional do Meio Ambiente, a proteção â flora.. â fauna e aos recursos
aquáticos vivos, o gerenciamento costeiro, as Unidades de Conservação, o controle da
emissão de poluentes e as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente.

TíTULO I
DA pOLíTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

CAPíTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Ar!. 2' A Politica Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
aBSCgurar1 no Pais, condições ao desenvolvimento socioeconâmico, aos interea'e.s da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, .atendidos os seguintes
principíos:
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I • açIo governamental na manutençlo do equillbrio ecológico,
COIlIÍderando o meio ambiente como um patrimônio público a SC1" ncceuariamente
....gurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

n-racionalizaçlo do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;

m•planejamento e fiJcalizaçlo do uso dos recursos ambientais;

IV - proteçlo dos ecossistemas, com a presC1"Vaçlo de ãreas
representativu;

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente
poluidoras;

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso
racional c para aproteção dos recursos ambientais;

Vil - acompsnbamento do estado da qualidade ambiental;

VllI- recupemçlo das áreas degradadas;

IX - proteçlo de áreas ame:u;adas de degrad:u;lo;

x . educaçlo ambiental em todos os niveis de ensino, inclusive a educaçlo
da comunidade, objetivando capacitá-Ia para participaçlo ativa na defesa do meio
ambiente.

• Art. 3- Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I - meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências c interações
~e nrdcm fisica, qulmica e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas;

fi - dcgradaçlo da qualidade ambiental: a alteração adversa das
características do meio ambiente;

m • poluiçlo: a degradal'l0 da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem alaúde, a segurança e o bem-estarda populaçlo;

b) criem condiçOcs adversu às atividades lociaia e econômicu;

c) afetem desfavotavelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas óU"sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matériu ou energia em d....ordo com os padttlcs ambientais
estabelecidos;

IV • poluidor: a pessoa flsica ou juridica, de direito público ou privado,
rcapomável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradaçlo ambiental;

v . RCuraos ambientais: a atmosfera, as âguas interiores. superficiais e
lubtClTin.... OI'cs!uáriOS, o mar tC1"ritorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a
fauna e a flora.

Art. 4° A Politica Nacional do Meio Ambiente visará:

I • à compatibilizaçlo do desenvolvimento econômico-social com a
prcscrvaçlo da qualidade do meio Blllbie-íile e do equilibrio ecológico;

n - à definiçlo de áreas prioritárias de açIo governamental relativa à
qualidade e ao equilibrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios;

JII - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

N • ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais
orientadas para o USO racional de recursos ambientais;

v - à difuslo de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgaçlo de
dados e infonnações ambientais e à fonnaçlo de uma consciência pública sobre a
necessidade de p=açlo da qualidade ambientai e do Cl\uilibrio ecológico;

VI • à prescrvaçlo e restauraçlo dos recursos ambientais com vistas à sua
útilizaçlo racioual e disponibilidade p.ermanente, concorrendo para a manutençlo do
equilibrio CClllógico propicio à vida;

Vil - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigaçlo de recuperar ou
indenizar os <!mos causados e, ao usuário, da contribuição pela uti1izaçlo de recursos
ambientais com fins económicos.

Ar!. SO & diretrizes da Politica Nacional do Meio Ambiente seria

fonnuladas em nonnas e planos destinados a orientar a ação dos Governos da Unilo, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios no que se relaciona com a prcscrvaç10 da
qualidade ambiental e. ':DIIlutençlo do equilibrio ecológico, observados os principias
estabelecidos no arl.20 desta lei.

Parágrafo único. & atividades empresariais públicas ou privadas scrIo
exercidas em consonincia com as diretrizes da Politica Nacional do Meio Ambiente.

CAPiTuLou
DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBlENTE

Ar!. 6° Os órgias e entidades da Unilo, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, ICOpOnsáveis pela
protcçlo e melhoria da qualidade ambiental, constituirllo o Sistema Nacional do Meio

Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

I - Órgão Superior: o Conselho de Governo. com a funçlo de assessorar o
Presidente da República na fonnulação da politica nacional e nas diretrizes
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais.

Jl • órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA. com a fina1idade de assessorar, estudar e propor ao Comelho de
Governo, diretrizes de politicas governamentais para o meio ambiente e os recursos
naturais, e deliberar,: no âmbito de sua competência, sobre nonnas e padrões compatíveis
com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

m - órglo Central: o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, com a finalidade de planejar, coordenar, supC1"visionar e
controlar, como órglo federal, a politica nacional e as diretrizes governamentais fixadas
para o meio ambiente;

N - órglo Executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - 'mAMA. com a finalidade de executar e fazer executar.
como órgão federal. a politica nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio
ambiente;

V - órgias Seccionais: os órglos ou entidade. estaduais rcsponaáveis pela
execuçlo de programas e projetos e pelo c~ntrole e fiscalização de atividades capazes de
provocar degradaçlo ambiental;

VI - órgãos Locais: oS órgãos ou 'entidades municipais. responsáveis pelo
controle e fiscillizaçlo dessllS atividades. .

§ 1° Os Estados elaborar!o normas supletivas e complementares e padr/íes
relacionados com o meio ambiente, observados os 'que forem estabelecidos pelo
CONAMA.

§ 2° Os Municipios, observadas as nonnas e os padttlcs federais e
estaduais, também podC1"io elaborar as nonnas mencionadas no parágrafo llDIerior.

§ 3° Os órglos central. executor, seccionais e locais dcvCrão fornecC1" os
resultados das análises efetuadas e sua fundamentaçlo, quando solicitados por pOlloa
legitimamente interessada.

§ 4° De acordo com a legislação em vigor. é o Poder Executivo autorizado
a Criar uma Fundaçlo de apoio técnico e cientifico às atividades do mAMA.

Art. 7° Compete ao CONAMA:

I - estabelecer, mediante proposta do mAMA, nonnas e critérios para o
licenciamento de ativida.des efetiva ou potencialmente poluidoras~ a ser concedido pelos
Estados e supervisionado pelo IBAMA;

11 - determinar, quando julgar necessário, a rca1izaçlo de estudos das
alternativas e das possiveis conseqü!ncias ambientais de projetos públicos ou privados.
requisitando aos órglos federais, estaduais e mun'icipais, bem assim a entidades privadas,
as infonnações indispensáveis para a apreciação dÓs estudos de ~pacto ambiental, e
respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradaçlo
ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional;
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m-decidir, como última instãocia administrativa em ·grau de recurso,
mediante depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo mAMA;

IV - homologar acordos visando a transformação de penalidades
pecuniárias em obrigações de executar medidas de interesse para a proteção ambiental;

v-determinar, mediante representação do mAMA, a perda ou restrição
de beneficios fiscais concedidos pelo Poder Público federal, em caráter geral ou
condicional, e a perda ou suspensão de participação em Iiobas de financiamento em
estabelecimentos federais oficiais de c",dito;

VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle
da poluição por veiculas automotores, aeronaves e embarcações, mediante audi&1cia dos
Ministérios competentes;

VII -·estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à
manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursoa
ambientais.

Parágrafo único. O Ministro do Meio Ambiente, dos Recursoa Hldricoa e
da Amazônia Legal é, sem prejuizo de suas funções, o Presidente do CONAMA.

CAPiTULom
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 8° São instnunentos da Politica Nacional do Meio Ambiente;

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental;

1II - a avaliação de impactos ambientais;

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras;

v- os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou
absorção de tecnologias, vollados para a melhoria da qualidade ambiental;

VI - a criação de espaços territoriais espccialmente protegidos pelo Poder
Público federal, estadual e municipal;

VII • o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;

VIII· o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental;

IX • as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não-cumprimento
das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental;

x . a instituição do Relatório de Qualidáde do Meio Ambiente, a ser
divulgado anualmente pelo mAMA;

XI • a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente,
obrigando-se o Poder Público federal, estadual e municipal a produzi-las, quando
inexístentes;

XII· o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.

Art. 9' A construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades uti1izadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluídores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgllo estadual competente,
integrante do SISNAMA, e do mAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras
licenças exigiveis.

§ l° Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessllo
serno publicados no· jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional ou
local de grande circulaçllo.

§ 2' Nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA, o
licenciamento ambiental dependerá de bomologaçllo do mAMA.

§ 3' O órgãos estadual de meio ambiente e o mAMA, este em caráter
supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis,
determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões

gasosas, os efluentes llquidos e os residuos sólidos dentro du condiçaeLe.Jimites
estipulados no licenciamento concedido.

§ 4° Compete ao mAMA o licenciamento previsto no copul, no CMO de
atividades e obras com significativo impscto ambiental, de Imbito nacional ou regional.

Art. Ia. Compete ao mAMA propor ao CONAMA normu e padrões para
implantaçllo, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo
anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA.

Art. I!. A fiscalizaçllo· e o controle da aplicaçllo de critérios, normas e
padrões de qualidade ambiental serno exercidos pelo mAMA, em caráter supletivo da
atuaçio dos órgllos estadual e municipal competentes.

Parágrafo único. Inclui-se na competencia da fiscalizaçllo e controle a
análise de projetos de entidades públicas ou privadl!!, objetivando a preaervaçio ou a
recuperaçlo de recuraos ambientais afetados por processos de exploração predatórios ou
poluidores.

Art. 12. As entidades e órgllos de (manciamento e incentivos
governamentais condicionarilo ti aprovaçlo de projetos habilitados a esses beneficios ao
licenciamento, na forma desta lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos
padrões expedidos pelo CONAMA.

•Plri,gtafo único. As entidades e órgios referidos neste artigo deveriln fazer
constar dOI projetos a realizaçlo de obru e aquisiçlo de equipamentoa destinados ao
controle de degradaçlo ambiental e àmelhoria da qualidade do meio ambiente.

Art. 13. O Poder Público incentivará as atividsdes destinadas à proteçlo do
meio ambiente, visando:

I • ao desenvolvimento, no Pais, de pesquisas e processos tecnOlógicos
destinados a reduzir a degradaçlo da qualidade ambiental;

II • à fsbricaçlo de equipamentos antipoluldores;

III • a outrl!! ilÚciativas que propiciem a racionalizaçlo do uao de recursos
ambientais.

Parágrafo único. Os órglos, entidades e programas do Poder Público
destinados ao incentivo das pesquisas cientificas e tecnológicas consideraria, entre as
suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desenvolver
conhecimentos bállicos e aplicáveis na àrea ambiental e ecológica.

Art. 14. Sem obstar a aplicaçlo das penalidades previstas nesta lei. é o
poluidor obrigado, independentemente da exist!nci~ de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por SUl!! atividades.

Art. IS. Slo mantidos, sob a administraçllo do mAMA:

I • o Cadutro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental, para registro obrigatório de pessoas fisiclS ou juridicu que ae dedicam a
consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de

. equipamentos, aparelhos e instrumentos destinsdos ao controle de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoros;

II • o Cadetro ncnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoru
ou Utilizadoras de Recu!'!os Ambientais, para registro obrigatório de pessou flsicu ou
jurídicas que se dedicam a atividailes potencialmente poluidoras ou 11 extraçllo. produÇllo,
transporte e comercializaçllo de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente,
assim como de produtos e subprodutos da fauna e da floro.

CAPÍTULO IV
DO FUNDO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 16. O Fundo Nacional do Meio Ambiente tem. como objetivo
desenvolver os projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais,
incluindo a manútençllo, melhoria ou recupemçllo da qualidade ambiental no sentido de
elevar a qualidade de vida da população brasilelm.

Art. 17. Constituem recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente:

I - dotações orçamentárias da Unillo;
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rr - rer.urnos resultanteC! rle doaçõcs& contribu.!ç!5cs em rI~irQ,.J'alor.est_

õens moveis· c ImovCis, que venba a receber de pessoas fisicas e jurídicas;

m- rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como

remuneração decorrente de aplicações do seu patrimônio:

IV - outros, destinados por lei.

Art. 18. Os recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente deverão ser

aplicadns por meio de órgãos públicns dos niveis federal, estadual e municipal ou de

entidades privadas cujos objetivos estejam em consonância com os objetivos do Fundo

Nacional de Meio Ambiente. desde que tais entidades não possuam fins lucrativos.

Art. 19. O Fundn Nacional do Meio Ambiente é administrado pelo

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, de acordo

com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Governo, sem prejuízo das competências do

CONAMA.

Art. 20. Serão consideradas prioritárias as aplicações de recursos
financeiros do Fundo Nacional do Meio Ambiente em projetos nas seguintes áreas:

I - Unidades de Conservação:

II M pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

m-educação ambiental;

IV - manejo e extensão florestal:

v ~ desenvolvimento institucional;

VI - controle ambiental;

VII ~ aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna

nativas.

§ I' Os programas serão periodicamente revistos, de acordo com os

principios e diretrizes da Polftica Nacional do Meio Ambiente, devendo ser anua1mente

submetidos ao Congresso Nacional.

§ 2' Sem prejuízo das ações em âmbito nacional, será dada prioridade aos

projetos que tenham sua área de atuação na Amazõnia Legal.

l'ÍTULorr
DA PROTEÇÃO À FLORA

Art. 21. No florestas existentes no território nacional e as demais formos de
vegetação reconhecidas como de utilidade às terras que revestem, sllD bens de interesse
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as

limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem.

Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às disposições desta lei
na utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo da propriedade.

Art. 22. Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta
lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

I - ao longo dns rios ou de qualquer curso d'água, desde o seu nlvel mais
alto, em faixa marginal cuja largl1ra minima seja:

a) de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de
largura;

b) de cinqüenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a
cinqüenta metros de largura;

c) de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinqüenta a

duzentos metros de largura: .

d) de duzentos metros .para os cursos d'água que tenham de duzentos a

seiscentos metros de largura;

e) de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior

a seiscentos metros:; ,

n· -lU> redor -das lagoas, lago-s ou reservãlõrios de água naturais ou
artificiais;

m - nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados "olhos
d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio minimo de cinqüenta
metros de largura;

IV • DO topo de monos, montes, montanhas e serras:

v - nas encOstas ou pll1te destas, com declividade superior a quarenta e

cinco grnus, equivalente a cem por cento na linha de maior declive;

VI • nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues;

vn -nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do

relevo, em faixammca inferior a cem metros em projeções horizontais:
vm -em altitude superior a um mil e oitocentos metros, qualquer que seja

a vegetação.

§ I' No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos

perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos

respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princIpias e limites a que'
se refere este artigo.

§ 2' Para os fins do disposto no inciso m, será constituida, nas nascentes
dos rios, uma área em forma de paralelogramo, denominada Paralelogramo de Cobertura

Florestal, na qual são vedadas a derrubada de árvores e qualquer forma de desmatamento.

§ 3' Sem prejuízo das demais penalidades previstas no art. 226, a

inobservância do disposto no parágrafo anterior acarretará aos infratores, além da
obrigatoriedade de reflorestamento com espécies vegetais nativas, a aplicaçlo de multa,

fixada em norma regulamentadora na forma do ar!. 229, aplicada em dobro no casO de
reincidência.

§ 4' No dimensões do Paralelogramo de Cobertura Florestal sedo fixada
em regulamento, levando-se em consideração o comprimento e a largura doa rios cuju
nascentes serão protegidas, respeitado o raio minimo previsto no inciso m.

Art. 23. Consideram-se, ainda, de preservação pennanente, quando assim
declaradas por ato do Poder Póblico, as florestas e demais formas de vegetaçlo natural
destinadas:

I - a atenuar a erosão das terras;

II - a fixar as dunas; .

m· a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e femlvias;

IV - a auxiliar a defesa do território nacional, a critério clu autoridades

militares:

v - a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor cientifico ou
histórico;

VI - a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinçIo;

vn - a assegurar coiuliç15es de bem-estar público.

Art. 24. A supressllD total ou parcial de florestas de preservaçlo

permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo federal, quando

for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou

interesse social.

Art. 25. Nas áreas de propriedade privada, onde seja neceasãrio o

f1orestamento ou o reflorestamento de preservação l'Cflllanente, o Poder Público federal
poderá fazê-lo sem desspropriá-las, se não o fizer o proprietário.

Art. 26. Não é permitida a derrubada de florestas situadas em llreas de

inclinação entre vinie e cinco e quarenta e cinco grnus, só sendo uelas tolerada a extraçIo

de toros, quando 9' regime..:-1~m:mejo sustentável.

Ar!. 27. Qualquer árvore podem"ser declarada imune de corte, mediante

ato do Poder Público, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condiçlo de

porta-sementes.
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Art. .28. Consideram-se de interesse público:

I - a limillçlo e o controle do putoIeio em determinadas áreu, viaando à

IldeqWlda conmvaçio epropagaçlo da vegetaçJo florestal;

n- as medidas com o fim de p'IeVenir ou erradicar pragas e doenças que

afetem a vegetaçlo florestal;

m-a difuslo e a adoçlo de métodos tecnológicos que visem a awnentar

economicamente a vida útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as fuea
de manipulaçlo e transfonnaçlo.

Art•.29. Na di.tribuiçlo de lotes destinados à agricultura, em plmos de

colonizaçlo e de Iefonna agriria, nIo devem ser incluldas as áreas flon:rtadas de
preaervaçlo permanente de que trata esta lei, nem as floIeStas -mu ao
abutecimento local ou lllICionai de madeiras e outro. produto. florestai•.

Art. 30. M florestas de propriedade psrticular, enquanto indíviua com
outras, sujeitas a Iegime especial, ficam .ubordinadas às dispo.içl5es que vilOmem para

estas.

Art. 31. O comércio de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá de.
licença da autoridade competente.

Art. 32. Além do. pIeceitos gerais a que eslá sujeita a uti\izaçlo das

flOIeSlal, o Poder Público federal, estadual ou municipal poderá:

1- prescrever outras normas que atendam às peculiaridadeslocsi.;

n-proibir ou limitar o corte das espécies vegetais consideradas em via de
extinçlo, delimitando as áreas compIeendidas na ato, fazendo depender, nessas áreas, de
licença prévia o corte de outras espécies;

m- ampliar o registro de pessoas fisicas ou jurldicas que se dediquem à

extraçlo, indústria e comércio de produtos ou subprodutos florestais.

Art. 33. A exploraçilo de floIestas e de formações sucessoras, tanto de
domlnio público como de dominjo privado..dependem de aprovação prévia do IBAMA,

bem como da ádoção' de técmcas de condução, exploraçio, rcpc.içio floIe5ta\ e manejo
compatívei. com os variados eco..i.tem.. que a cobertura arbórea forme.

Parágrafo Ú1Úco. No caso de reposiçlo florestal, deveria ser priorizados
projeto. que contemplem a utilizaçilo de espécies nativas.

Art. 34. A utilizaçilo das áreas com cobertura flOteStal nativá na !"gilo
Norte e parte Norte da regiilo Centro-Oeste somente selá permitida sob a fonna de
manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos principios de colIICfVaçIo
dos IeCU1'Sll' naturai., conservaçilo da estrutura da floresta e de suas funÇões, mmutençlo
da diveroidade biológica e desenvolvimento socioeconômico da Iegilo, e demsis
fundamento. técnico. estabelecidos em regulamento. (Art. 3" da MP 1.605198, qile

substitui o art. 15 da Lei -1771/65)

Art. 35. As florestas de dominio privado, nilo sujeitao ao t:egime de
utilizaçilo limitada e resoalvadas as de preservaçlo permanente, previstas nos arts 22 e 23,
silo suscetíveis de exploraçio, obedecidas as seguintes Ie5trições:

I - nas regiões Sudestq, Sul e Centro-Oeste nlo enquadrada na AJnazônia
Le~, as derrubadas de florestas nativas, primitivas ou Iegeneradas, só sezIo permitidas
desde que seja, em qualquer caso, respeitado o limite mínimo de vinte por cento da áIea
de cada propriedade com cobertura arbórea localizada, a critério da autoridade
competente;

n -nu Iegiões citadas no inciJo anterior, nas áreas já desbra~ até 15
de setembro de 1965 e previaroente delimitadas pela autoridade competente, lCdo
proibidas as derrubadas de florestas primitivas, quando feitao para ocupaçlo do 1010 com
cultura e pastagens, permitindo-se, nesses casos, apenas a extraçio de árvores para

produçlo de madeira;

UI - nas áreas ainda incultas em 15 de setembro de 1965, nas Iegil5es
citadas nos dois incisos anteriores, as derrubsdas de florestao primitivas, nos trabalhos de
instalaçfto de novas propriedades agricolas, só serio toleradas até Omáximo de cinqüenta

por cento da área da propriedade;

IV-nas regiões Sudeste e Sul, as áreas Ievestidas por formaçl5es floIe5tais
em que ocorre o pinheiro brasileiro, Araucaria anguslifolia. nilo poderIO ser

desflorestadas de forma a provocar a eliminaçlo permanente das florestao, tolerando-se
somente a exploraçlo racional destas, observadas as pIescrições ditadas pela técnica, com

a garantia de permanência dos maciços em boas condições de desenvolvimento e
produçlo;

v - na Iegião Nordeste, o corte de árvores e a exploração de florestas só
scrio permitidos com a observância de planos técnicos de condução e manejo, na forma
de norma regulamentadora.

§ I" Nas propriedades rurais, compreendidas no inciso I, com área entre
vinte e cinqüenta hectares, computar-se-Io, para efeito de fixação do limite pereentual,
além da cobertura florestal de qualquer natureza, os maciços de porte arbóreo, sejam
frutíferos, omameqtais ou industriais.

§ 2' A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, vinte por cento
de cada propriedade onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada na matricula
do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinaçilo,
no. casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.

§ 3' Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de vinte por cento, para
todos os efeitos legais.

Art. 36. Na regiilo Norte e na parte Norte da regiio Centro-Oeste, a
exploraçfto a corte raso só é permissivel desde que permaneça com cobertura arbórea pelo
menos cinqüenta por cento da área de cada propriedade.

§ I" A reserva legal, assim entendida a..área de, no mfnimo, cinqüenta por
cento de cada propriedade, onde n1lo é permitido o corte raso, será averbada à margem da
inscriçlo da matricula do imóvel no Iegistro de imóveis competente, sendo vedada a

alteraçilo de sua destinaçlo, nos casos de transmissio a qualquer título ou de
desmembramento da área.

§ 2" Nas propriedades onde a cobertura arbóIea se constitui de
fitofisionomi.. florestais, n1lo sem admitido o corte raso em pelo menos oitenta por cento
deis.. tipologias florestais.

§ 3' O disposto no parágrafo anterior nilo se aplica às propriedades ou às
pOS5es em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - \NCM, ou pelos órgãos estaduais competentes, com
áreas de até cem hectares, nas quais se pratique agropecuária familiar.

§ 4" Para efeito do disposto no caput, entende-se por região Norte e parte
Norte da região Centro-Oeste o. Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia,
Amapá e Mato GroS50, além das regiões situadas ao norte do paralelo 13" S, nos Estados
de Tocantins e Goiàs, e a oeste do meridiano de 44' W, no Estado do Maranhão.

§ 5- Nas áreas onde estiver concluído o Zoneamento
Ecológico-Econõmico, na escala igualou superior a I:250.000, executado segundo as
diretrizes metodológicas estabelecidas pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da
PIesidência da República e aprovado por órgão técnico por ela designado, a distribuição
das atividades econômicas será feita conforme as indicações do zoneamento, respeitado o
limite minimo de cinqüenta por cento da cobertura arbórea de cada propriedade, a título
de reserva legal. (Redação dadapeloarl. I'da MP 1.605/98 ao ar/, 44 da Lei 4.771/65).

Art. 37. Não será permitida a eXpansão da conversão de áreas arbóreas em
áreas agricolas nas propriedades rurais localizadas nas regiões descritas no art. 36 desta
lei, que possuam áreas desmatadas, quando for verificado que as referidas áreas
encontrem-se abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a
capacidade de suporte do solo.

Parágrafo único. Entende-se por áreas abandonadas, sub-utilizadas ou
utilizadas de forma inadequada aquelas que não correspondem às finalidades de produçilo
agropecuária que justifiquem o incremento de área convertida. (Ar/, 2'da MP 1.605/98).

Art. 38. Nos loteamentos de imóveis rurais, a área destinada a completar o
limite percentual fixado no inciso I do art. 35 poderá ser agrupada nwna só porção em
condomínio entre os adquirentes.

Art.39. As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem
graodes quantidades de matéria-prima florestal devem manter, dentro de um raio em que

a exploraçio e o transporte sejam julgados econômicos, wn serviço organizado, que
asseguIe o plantio de novas área!, em terras próprias ou pertencentes a tereeiros, cuja
produçfto sob exploraçilo racion:iI, seja equivalente ao consumido pllra o seu
abastecimento.



11092 Terça-feira 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

Art. 40. As empresas siderúrgicas, de tronsporte e outras, à base de carvão

vegetal, lenha ou outra matéria-prima florestal, são obrigadas a manter florestas próprias
para exploração racional ou a formar. diretamente ou por intermédio de empreendimentos
dos quais participem. florestas destinadas ao seu suprimento.

Paràgrafo único. A autoridade competente fixarà para cada empresa o
prazo que lhe é facultado para atender ao disposto neste artigo, dentro dos limites de

cinco a dez anos.

Art. 41. O emprego de produtos florestaIs ou hulha como combustível
obriga o uso de dispositivo que impeça difusão de fagulhas suscetíveis de provocar

incêndios em florestas c demaiS fornms de vegetação.

Art. 42. É prOIbido o uso do fogo nas florestas e demais fanuas de

vegetação.

Paragrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o

emprego do fogo em práticas agropastoris ou tlorestais. a permissão será estabelecida em
ato do Poder Público. circunscrevendo as áreas e estabelecendo nannas de precaução.

Art. 43. Em caso de incêndio mral. o qual não possa ser extinto com os
recursos ordinários. compete não só ao servidor da administração ambiental, como a

qualquer outra autoridade pública. requisitar os meios materiais e convocar os homens em
condições de prestar auxilio.

Art. 44. Ficam obrigados ao registro no IBMIA, os estabelecimentos
comerciais responsáveis peja comerciaHzaçào ele matasserms. bem como aqueles que
adquirirem este equipamento.

§ 111 A licença para o porte e uso de motosserras será renovada a cada dois
anos perante o IBAMA.

§ 2' Os fabricantes de motosserras ficam obrigados a imprimir, em local
visível deste equipamento. numeração cuja seqüência será encaminhada ao IBAMA, e

constará das correspondentes notas fiscais.

Art. 45. Nenhuma autoridade poderá permitir a adoção de livros escolares
de leitura que não contenham textos de educação tlorestal. previamente aprovados pelo

Conselho Federal de Educação, ouvido o órgão ambiental competente.

§ I' As estações de rádio e televisão incluirão. ohrigatoriam!;/tte, em suas
programações, textos e dispositivos de interesse tlorestal, aprovados pelo órgão

competente no limite mínimo de cinco minutos semanais distribuidos ou não em
diferentes dias.

§ 2° A União promoverá a criação e o desenvolvimento de escolas para o

ensino florestal, em seus diferentes niveis.

Art. 46. A Semana Florestal sefá obrigatoriamente comemorada, em datas
fixadas para as diversas n:giões do País por decreto federal. nas escolas e
estabelecimentos públicos ou subvencionados, por meio de programas objetivos em que
se ressalte o valor das florestas, em face dos seus produtos e utilidades, bem como sobre a
forma correta de conduzi·las e perpetuá-las.

Paràgrafo único. Para a Semana Florestal serão programadas reuniões,
confcr!ncias, jornadas e outras solenidades e festividades com o objetivo de identificar as
florestas como recurso natural renovável, de elevado valor social e econômico.

Art. 47. Os estabelecimentos oficiais de crédito copcederão prioridades aos
projetos de florestamento, retlorestamento ou aquisição de equipamentos meç5nicos
necessários a esses projetos, obedecidas as escalas anteriormente fixadas em lei.

Parágrafo único. Ao Conselho Monetário Nacional, dentro de suas
atribuições legais, como órgão disciplinador do crédito e das operações creditlcias em

todas suas modalidades e formas, cabe estabelecer as normas para os financiamentos
florestais, comjuros e prazos compativeis, relacionados com os planos de florestamento e
reflorestamento aprovados pelo IBAMA.

Art. 48. No caso de florestas plantadas, o IBAMA, zelarà para que seja
preservada, em cada Municipio. área destinada à produção de alimentos básicos e
pastagens, visando ao abastecimento local.

Ar!. 49. A União, diretamente, através do órgão executivo especifico, ou
em convanio com os Estados e Municipios, fiscalizarà a aplicação das normas deste
titulo, podendo, para tanto, criar os serviços indispensáveis.

Parágrafo único. Nas áreas urbllll8l, a que se refere o § 3" do lIrt. 22 desta
lei, a fiJcaIização é da compet!ncia dos Municipios, atuando oi EstIdoI -e ã Unilo
supletivamente.

Ar!. 50. A fiscalização e a guarda das flolCS!u pelos serviços
especializados não excluem a açIo da autoridade policial por iniciativa PróPriL

Ar!. 51. Os funcionários florestais, no exercicio de suu funções, do

equiparados aos agentes de segurança pública, sendo-lbea assegurado o porte de annaa.
TÍTULom

DA PROTEÇÃO À FAUNA

Art. 52. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fue do seu
desenvolvimento e que vivem naturaImente fora do cativeiro, constituindo a falma

silvestre, hem como seus ninhos. abrigos e criadouros naturais são bens da Uuião, sendo
proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha.

§ I' Se peculiaridades regionais comportarem o exercicio da caça, a

permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder Público federal.

§ 2' A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna

silvestre em áreas de domínio privado, mesmo quando pennitidas na forma do psrigrafo
anterior. poderão ser igualmente proibidas pelos respectivos p~prietáriol, assumindt'

estes a responsabilidade da fiscalização de seus dominios.

§ 3' Nas áreas a que se refere o § 2', para a prática do ato de caça é
necessário o consentimento expresso ou tácito dos proprietários, nos tcnnos dos artigos

594. 595, 596, 597 e 598 do Código Civil.

§ 4' A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes da

fauna silvestre, quando consentidas na forma desta lei, serão considerados atol de caça.

§ 5' O órgão público federal competente publicará e atualizará

anualmente:

I • a relação das espécies cuja utilização, perseguição, caça ou apanha será
permitida, indicando e delimitando as respectivas áreas;

II • a época e o número de dias em que a caça será permitida;

li . a quota diária de exemplares cuja utilização, pcrseguiçlo, caça ou

apanha será permitida.

§ 6' Poderão ser, igualmente, objeto de utilização, caça, pcrseguiçio ou
apanha os animais domésticos que, por abandono, se tornem selvagens ou feras.

§ 7' Observado o disposto no § 5" e satisfeitas as exig!ncias legail,

poderão ser capturadas e mantidos em cativeiro, espécimes da fauna silvestre.

Ar!. 53. Éproibido o exercicio da caça profissional.
Art. 54. É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de

produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição. destruição ou apanha.

§ I' Excetuam-se os espécimes proveuientes de criadouros devidamente
legalizados.

.§ 2' Será permitida, mediante licença da autoridade competente, a apanha
de ovos, larvas e 'filhotes que se destinem aos estabelecimentos acima referidos, bem
como a destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde
pública.

§ 3' O simples desacompanharnento de comprovação de proced!ncia de
peles ou outros produtos de animais silvestres, nos carregllJllentos de via tem:stre, fluvial,
maritima ou aérea, que se iniciem ou transitem pelo Pais, caracteriZará, de imediato, o
descumprimento do disposto no capur.

§ 4' Sujeitam-se a registro as pessoas fisicas ou jurídicas que negoçiem
com ar imais silvestres. seus produtos.

§ 5' As pessoas fisicas ou jurídicas de que trata o parágrafo anterior do
obrigaelas à apresentação de declaração de estoques e valores, sempre que exigida pela
autoridade competente.

§ 6' O não cumprimento do disposto neste artigo, além das penalidades
previst 'o nesta lei, obriga o cancelamento de registro.
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§ 7" o regi.tro d. pessoas fisicas ou juridicas, a quc s. r.fer. o § 4·, ••rá
f.ito mediante o pagamento d. uma taxa de RS 65,00 (.es.enta e cinco r.ais).

§ 8· As p.ssoas fisicas ou juridicas d. que trata .ste artigo pagarllo, a titulo
d. lic.aça, uma taxa anual para as diferentes formas de comércio até o limit. d. RS
130,00 (cento. trinta reais).

§ 9" Far·..·á, com a cobrança d. taxa d. RS 26,00 (vinte. seis reais), o
regi.tro do. criadourcs.

Art. 55: Nenhuma espécie poderá ser introduzida no Pais, sem parecer
técnico oficial favoráv.l.licença exp.dida na forma da 1.1.

Art. 56. O Poder Póblico pod.rá criar Parqu.. d. Caça Federai., Estaduai.

• Murucipais, onde o exerclcio da caça é permitido, abertos total ou plICialmente ao
pIlblico, em caráter permanente ~u temporário, com fins recreativos, educativos •

turlatiC'lfl.

Art. 57. O Poder Público .stimulará:

I • a formação • o funcionam.nto d. clubes • soci.dades amadoristas de

caça • d. tiro ao võo, obj.tivando alcançar o .splrito associativo para a prática d....

esport.;

11 • a constnlção d•.criadourc. destinados à criação d. animais silvestres

para fins econõmicos • industriai•.

§ I· Os clubes ou sociedad.. amadoristas d. caça • d. tiro ao vôo poderia
ser organizados distintamente ou em conjunto com o. d. pesca, • só funClonarllo
validam.nt. apó. a obt.nção da p.rsonalidad. juridica na forma da l.i civil • o registro
no órgão público federal competent•.

§ 2· As .ntidades a que .. ref.re o parágrafo anterior deveria requ.rer

licença .special para ..us asSociados transitarem com arma d. caça e d. esport., para uso
em suas ••d.., durante o periodo d. d.feso • dentro do perimetro determinado.

§ 3· O registro d. clubes ou sociedad.. amadoristas, d. que trata o § I·,
será concedido mediante pagamento d. uma taxa d. RS 6,50 (s.is reais • cinqüenta

centavos).

§ 4· As licenças d. trinslto com arma d. caça. de esporte, referidas no §

2·, estaria sujeitas ao pagamento de uma taxa anual d. RS 6,50 (seis reais e cinqüenta

centavos).

Art. 58. A utilização, pers.guiçlio, destroição, caça ou apanha. de

espécim.. da fauna silvestre .ilo proibidas:

I • com visgos, atiradeiras, fundas, bodoqu.., veneno, inc!ndio' ou

armadilhas que maltratem a caça;

11 • com armas a bala, a menos d. Ida quilômetros d. qualquer via fértea

ou rodovia ptlbllca;

m- com armas d. calibre vinte • dois para animais d. porte superior ao
tapltl (Sylvilagus brasili_ir);

IV • com armadilhas conatltuldas d. armas d. fogo;

v . nas zonas urblll1llS, suburbanas, povoados e nsa ..!Anciaa hidrominerais

eclimitlcu;
VI· nos estabel.cimento. oficiais. açudes d. domlnio público, bem cnmo

noa t.rrenos adjacentes, até a distància de cinco quilômetro.;

VII • na faixa d. quinh.ntos m.tros d. cada lado do .ixo das visa férreas e

rodovias públicas;

VIII • nas áreas d,.stinadas à proteylio da fauna, da flora • das b.lezas
naturais;

IX· no. jardins zoológicos, nos parques. jardins ptlblicos;

x . fora do periado d. perrni.slio d. caça, mesmo ~'" oropriedad••

privadsa;'

XI - ànoite, exceto em casos especiais e no caso de animais nocivos;

XII • no interior d. v.•iculos d. qualquer espécl•.

Art. 59. Para o exercício da caça é obrigatória a lic.nça 3llual, de caráter
e.peciflco e de âmbito regional, .xpedida pela autoridade compet.nte.

Parágrafo único. A licença para caçar com armas de fogo dev.rá s.r
acompanhada do porte d. arma emitido de acordo com a I.gislaçlio em vigor.

Art. 60. As licenças de caçadores serno concedidas mediante pagam.nto d.
uma taxa anual de R$ 13,00 (treze reais).

Parágrafo único. Os turistas pagarllo uma taxa de equivalente a RS 130,00
(cento e trinta reais) e a licença será válida por trinta dias.

Art. 61. Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a instituiçõ.s
cientificas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indicadas, lic.nça especial para a col.ta
d. mat.rial destinado a ftns cientiflcos, em qualquer época.

§ I· Quando se tratar de cientistas .strangelros, devidamente cred.nciados
pelo país d. origem, deverá o pedido d. licença s.r aprovaqo e encaminhado ao órglio
público f.d.ral comp.tente, por intermédio de instituiçlio cientlflca oficial do pals.

§ 2' Ar. instituiçiles a que se refere este artigo, para efeito da renovação
anual da licença, daria ciência ao órglio ptlblico federal competente das atividad.. dos
cientistas licenciados no ano anterior.

§ 3' As licenças referidas neste artigo não poderio ser utilizadas para fins
comerciais ou esportivos.

§ 4· Aos cientistas das instituições nacionais que tenham, por lei, a
atribuição de coletar material zoológico, para fins cientiflcos, serão concedidas licenças
permanentes.

Art. 62. O transporte interestadual. para o exterior de animais silvestres
s.us produtos depende de guia de trànsilo, fornecida pela autoridade comp.tente.

Parágrafo único. Fica isento dessa exigência o material consi~ado a
instituições científtcas oficiais.

Art. 63. O pagamento das licenças, registros e taxas previstos n.st. titulo
será recolhido ao mAMA.

Art. 64. A União fiscaliZJrá diretamente pelo IBAMA, ou em convênio
com os Estados e Municlpios, a aplicação das normas deste título, podendo, para tanto,
criar os serviços indispensáveis.

Parágrafo único. A fiscalização da caça pelos órgãos especiàlizado. não

exclui a ação da autoridade polícial por iniciativa própria.

Art. 65. Todos os funcionários, no exercicio da flscalizaçlio da caça, slio
equiparados aos ag.ntes de segurança pública, sendo-lhes assegurado o porte d. armas.

Art. 66. Nenhuma autoridade poderá permitir a adoçlio de livro. escolar.s
d. leitura que não contenham textos sobre a proteção da fauna, aprovados p.lo Cons.lho
Federal de Educação.

§ I· Os. programas de ensino de nível primário e médio deveria contar
pelo m.nos com duas aulas anuais sobre a matéria a que se refere o presente artigo.

§ 2· Igualmente, os programas de rádio e televislio deverlio incluir textos.
di.positivos aprovados p.lo órglio público federal competente, no limit. mínimo de.
cinco minutos semanais, di.tribuldo. ~u não em diferente. dias.

Ar!. 67. O Conselho Nacional de Proteçlio à Fauna, órglio consultivo e
normativo da politica d. proteção à fauna do Pais, subordinado ao mAMA, terá sua
composiçlio e atribuições estabelecidas por ato do Poder Executivo.

TÍTULO IV
DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS AqUÁTICOS VIVOS

Art. 68. Para os efeitos deste titulo, considera-se pesca todo ato t.nd.nt. a
retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar recursos vivos que tenham na água
s.u único ou mais freqüente meio de vida. I

Art. 69. sao de domínio público todos os animais e veg.tais qUr
encontrem nas águas dominiais.



1W94 Terça-feira 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

Art. 70. A exploração dos campos naturais de invertebrados aquáticos,
bem como de algas, só poderá ser feita dentro de condições que forem especificadas pelo
IBAMA.

Ar!. 71. A descoberta de campo natural de invertebrados aquáticos ou de

algas deverá ser comunicada ao IBAMA no prazo de sessenta dias, discriminando-se sua
situação e dimensão.

Art. 72. Obriga·se a registro no Cadastro Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais o pescador

profissional.

Ar!. 73. Nenhuma indúslria pesqueira poderá excrcer suas atividades no
território nacional, sem prévia inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras au Utilizadoras de Recursos Ambientais, sob
responsabilidade do IBAMA.

Art. 74. Será concedida autorização para o exercício da pesca a amadores,
nllCionais ou estrangeiros, mediante licença anual.

§ I' A concesslo da licença ao pescador amador ficará sujeita ao
pagamento de uma taxa anual nos valores correspondentes a:

I· RS 60,00 (sessenta reais): para pescador embarcado;

II - RS 18,00 (dezoito reais): para pescador desembarcado.

§ 2' O amador de pesca só poderá utilizar embarcações IIITOladas na classe
de recreio.

§ 3' Ficam dispensados da licença de que trata este artigo, desde que nlo
sejam filiados aos clubes ou associações referidoa no art. 75, e o exercício da pesca nlo
importe em atividade comercial:

I - os pescadores amadores quC"utilizem linha de mão;

II - os aposentados e os maiores de sessenta e ciDco anos, se do sexo
masculino, e de sessenta anos, se do sexo feminino, que utilizem linha de mio, caniço
simples ou caniço com molinete, empregadr s com anzóis simples ou múltiplos.

Art. 75. Será mantido um registro especial para clubes ou associIÇÕCS de

amadores de pesca, que poderão ser organizados distintiunente ou em conjunto com OI de
caça.

Ar!. 76. Aos cientistas das instituições nacionais que tenbam por lei a
alribuição de coletar material biológico para fins cientificas sorlo concedidas Iicençu
pennancntes especiais gratuitas.

Ar!. 77. A autorizaçlo, pelos órglos competentes, de expediçlo cientifica
cujo programa se estenda á pesca, dependerá de prévia audiência do IBAMA.

Art. 78. Obrigam-se a registro no Cadastro Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais os aqOicultoml
amadores e profissionais.

Art. 79. Os comandantes das embarcações destinadas à pelei devcrlo
fomecer à autoridade ambiental as informações requeridas, conforme formulário
padronizado, de acordo com norma regulamentar.

Art. 80. É proibido pescar:

I - em cursos d'água, nos periados em que ocorrem fen6mCllOl migratórioa

para reprodução e, em água parada ou mar territorial, nos pcriodos de dClOVI, de
reprodução ou de defeso;

II - espécies que devam s« preservadu ou individuo. com ta1lIaIIboI
inferiores aos permitidos;

m.- quantidades superiores ia pennitidu;

IV - mediante a utilizaçlo de:

a) explosivos ou substAncias que, em~ com a iaua, produzam cllito
semelhante;

b) substâncias táxicas;

c) aparelhos, petrecbos, técnicas e métodos nIo permitidos;

V - em épocas e nos locais interditados pelo órglo competente;

VI - sem inscrição, autorização, licença, permisalo ou concesslo do 6rgio
competente;

VII - a menos de quinhentos metros das a&idas de esgotos.

§ I' Ficam excluldos da proibiçlo prevista no Inciso I, os peacadorea
artesanais e amadores que utilizem, para o exerclcio da pesca, linha de mio ou vara, 1inha
e anzol.

§ 2' É Vedad<FO transporte, a comercialização, o beneficiamento e a
Induslrializaçlo de espécimes provenientes da pesca proibida.

§ 3' As proibições das allneas "a" e "b" do inciso IV nlo se aplicam aos
trabalhos executados pelo Poder Público que se destinem ao extennlnio de espécies
consideradas nocivas.

Art. 81:É proibida a pesca, ou qualquer forma de molestamento
intencional, de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras.

Art. 82. É proibida a importação ou a exportação de quaiaquer espécies
aquáticas, em qualquer estágio de evolução, bem como a introduçlo de espécies nativas
ou exóticas nas águas interiores, sem autorizaçlo do IBAMA.

Art. 83. O proprietário ou conceuionário de represas em curaos d'jgua,
além de outru diapoaições legais, é obrigado a adotar medidu de proteçlo à fauna.

Plligrafo único. Seria determinadas pelo órgio competente medidas de

proteçlo à fauna em quaisquer obras que importem na a1teraçlo do regime doa C\lllOS

d'água, mesmo quando o~enadu pelo Poder Público.

Ar!. 84. O Poder Executivo Iixm, por meio de atos normativos do órgIo

comp ,tente, OI perlodos de proibiçlo da pClCl, atendendo às peculiaridades reaionais e

para lltOteçio do. recursos aquáticos vivos, incluindo a re\aç&l de espécies, bem como
as dt li. medidu eceasírias ao ordenamento pesqueiro.

Ar!. • Ao IBAMA competirá a reguJamenllç10 e controle dOlllplrelhot
e i· ementos de 'lia natureza SUlCCtiveil de serem empregados na pesca, podmdo
proibir ou interditsr o.uso de qlllisquer deaaes peIreclIoa.

Ar!. 86. Ao IBAMA COIIIpeIiri também:
I • a fiscalizaçlo sanitíria doa campos naturais e parques artificiais de

moluscos;

n - a suspensio de exploraçto em qualquer parque ou banco, quando as
condições o justificarem.

Ar!. 87. A infraçIo do d!apo&to nos incisos 1 a IV do ar!. 80 .... punida
com multa, fixada em norma regulamentadora na forma do art. 229, e com as seguintes
penalidades:

1 - se pescador profissional, suapenalo da atividade por lIinta a noventa
dias e perda do produto da pescaria, bem como doa lIpIre1hos e petrechos proibidos;

II • se empresa que explora a pesca, suspensão de suas atividldea JlÕr
periado de lrinta a sessenta dias e perda do produto da pescaria, bem como doa aparelhos
e petrechos proibidaa;

m· se pescador amador, perda do produto da pescaria e doa~
e equipamento. utilizados na petIca..

Ar!. 88. A infraçIo do dispoato nos incisos V e VI do art. 80 lerá punida
com multa, fixada em norma regulamentadora na forma do ar!. 229, perda do produto da
pescaria e apreenslo dos petrechos de peleipor quinze dias.

Ar!. 89. A inftaçIo do dispoato no § 2' do art. 80 será punida com muita,
fixada em norma regulamentldora na forma do ar!. 229 e perda do produto, sem prejulzo
da apreenslo do veiculo e, se peuoa juridicl, da interdiçlo do estabelecimento pClo plllZO
de~diu.

Ar!. 90. As muitas previatu nos arq g7, g8 e 89 seria aplicadas em dobro
em CIllO de reincid!ncia.
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Art. 91. AJ. infrações 80 art. 79, 80 art. 80, inciso VII, e 80S arts 70 e 71
serIo punidas com multa, fixada em norma regulamentadora na fonna do art.229, a qual
selá aplicada em dobro no caso de reincid!neia,

Art. 92. AJ. infrações 80S arlB 74, §§ 1° e 2", 77, 82 e 85,
independentemente da apreensIo dos petrechos e produtos ds pescari.. scrio punidas com
mul!J, fixada em l10rma regulamentadora na fonn' do ar!. '229, 'a qual selá aplicada em
dobro no CIlO de reincid!neia,

Art. 93, A infraçio ao ar!. 83 será. ~·unida com multa, fixada em nonna
regulamentadora na fonna do art. 229, a qual 5erá aplicada em dobro no caso de
reincjd!ncia,

Art. 94. Os infratores das disposiçÕCB deste titulo, quando cometerem nova
reincid!ncia, tedo suas matrículas ou licenças cassadas, mediante o processo
administrativo previsto no § 4° do' art. 224 e no art 225.

Art. 95. Sem prejulzo das penalidades previstas neste titulo, aplica-se aos

infratores o disposto no art. 226.

Art. 96. A fiscaIizaçio da atividade pesqueira compreenderá.as fases de
csptura, extraçlo, coleta, transporte, conservaç!o, transfonnação, beneficiamento,

industrializaçlo e comercialização dos recu"'os vivos que tenham na ásua o sou natural
ou nlIis freqUente meio de vida

Art. 97. A fiscalizaçlo da pesca será exercida por funcionários,
devidamente credenciados, os quais, no exerclcio dessa função, slo equiparados aos

agentes de segurança pública.

Pll'Ígrafo único. A ossos servidores é facultado porte de armas de defes..
que lhes será fomecido pela pollcia mediante solicitaçio do mAMA, ou órglos com
delegaçlo de poderes, nos Estados.

Art. 98. AJ. rondas das licenças ou taxas referentes ao exerclcio da posea

seria recolhidas 80 mAMA.

'ÍtruLov
DO GERENCIAMENTO COSTEmo

AÍ!. 99.0 Plino Nacional de Gel:enciamento Costeiro - PNGC é parte
integrante da Polltica NlCional para OI Recursos do Mar - PNRM e da Polltics Nacional
do Meio Ambicote • PNMA.

Ar!. 100. SubolllinanllO'sc aos principias e tendo em vista os objetivos
gaXr1cos da PNMA, fixadoI rcapeetivamente nos artigos 2° e 4°, o PNGC viss a orientar
a utilizaçio racional dos ·recllIlO. da Zona COBteira, de fonna a contribuir para elevar a
qualidade de vida de sua populaçlo, e a proteção do Beu patrimônio natural, histórico,
étnico e cullura!.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se Zona Costeira o
espaço geográfico de interação do ar, do mar, e da terra, incluindo sens recursos
renováveis ou não, abrtlllgendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas
pelo Plano.

Art. 101. OPNGC deve prever o zoneamento de usos e atividades na Zona
Costeira e dar prioridade à conservação e proteção dos sesuintes bens:

I - recursos namrais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis c: bancos
de algas; ilhas costeiras c oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baias e
enseadas; praias; promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e dunas; :Iorestas
litorincas, mansuezais e pradarias submersas;

11 - .itios ecológicos de relevància cultural e demais espaços telritoriais
especialmente protegidos;

m - monumentos que integrem o patrimônio natuml, histórico,

paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagistico.

Art. 102. A elaboração e, quando necessário, a atualização do PNGC cabe
a um Grupo de Coordenação, dirigido pela Secretaria da Comisslo Intcrministerial para
OI Recursos do Mar - SECIRM, ~uja composição e forma de atuação serão definidas em

nonna regulamentadorL

§ 1° O Plano .erá submetido pelo Grupo de Coordenação à Comissão
Intcrministerial para os RecUIllos do Mar - CIRM, à qual caberá aprová-lo, com· audiência
doCONAMA.

§ 2° O Plano será aplicado com a participação da União, dos Estad,,. e dos
Municípios, por meio de órgãos e entidades integradas ao SrSNAMA.

Art. 103. O PNGC será elaborado e executado observando nonnas,

critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente,
estabelecidos pelo CONAMA, que contemplem, entre outros, os sesuintes aspectos:

r - wbanização; .ocupação e uso do solo, do subsolo e das ásuas;
parcelamento e remembramonto do solo;

11- sistema viário e de transporte;

m-sistema de pi"odução, transmissão e distribuiç!o de energia;

IV - habitação e saneamento básico;

V • turismo, recreação e lazer;

VI - património natural, hiBtórico, étnico. cultural e paisagístico.

§ 1° Os Estados e Municlpios poderão instituir, mediante lei, os
respectivos P!3I10S Eslllduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, observadas as
nonnaS e diretrizes do Plano Nacional e o disposto nesta lei, e desiSUar os órgãos
competentes para a execução desses Planos.

§ 2° Normas e diretrizes Bobre o uso do solo, do subsolo e das águas, bom
como limitações à utilização de imóveis poderão ser estabelecidas nos Planos de
Gerenciamento Costeiro, Nacional, Estadual e Municipal, prevalecendo Bempre as
disposições de natureza mais restritiva.

Art. 104. O licenciamento para parcelamento e remembramento do solo,
construção, insllllação, funcionamento e',!",pliação de atividades, com a1teraçÕCB das
caracteristicas naturais da Zona Costeira, deverá observar, além do disposto nesta lei, as
demais nonnas especificas federais, estaduais e municipais, respeitando as diretrizes dos
Planos de Gerenciamento Costeiro.

§ 1° A fallll ou o descumprimento, mesmo parcial, das condições do
licenciamento provisto neste artigo serão sancionados com inteniição, embargo ou

demolição, sem prejulzo da cominação de outras penalidades previstas em lei.

§ 2° Para o licenciamento, o órgão competente solicitará ao responsável

pela atividade a elaboração do estudo de impacto ambiental e a apresentação do

respectivo Relatório de Impacto Ambientlll - RIMA, devidamente aprovado, na fonna da

lei.

Art. 105. A degradação dos ecossistemas, do patrimônio e dos recurB9S
naturais da Zona Costeira implicará ao agente a obrigação de reparar o dano caUBldo e a

sujeiçlo às penalidades previstas no art. 226.

Parágrafo único. As sentenças condenatórias e os acõrilos judiciais que
dispuserem sobre a rep~dós-aãnõs·ao meio ambiente decorrentes da inobscrvlncia
80 previsto neste título ~verão ser comunicados pelo órgão do Ministério Público 80

CONAMA.

Art. 106. Os dados e as informaçl5es resultantes do monitoramento
exercido sob a responsabilidade municipal, estadual ou fodoral na Zona CosteIra
comporão o Subsistema "Gerenciamento Costeiro", integrante do Sutema Nacional de
Infonnaçõ.. Bobre o Meio Ambiente.

Parágrafo único. Os órgãos setoriais, Bcccionais e locais do SISNAMA,
bem como universidades e demais instituições culturais, cientificas e tecnológicas!'
encaminharão ao Subsistema os dados relativos ao patrimônio natural, histórico, étnicqt~
cultural, à qualidade do meio ambiente e a estudos de impacto ambiental, da Zpna
Costeira.

Art. 107. Para evitar a degradação ou o uso indevido dos ecossistemas, do
património e dos recursos naturais da Zona Costeira, o PNGC poderá prever a ~ação de
espaços territoriais especialmente protegidos, na fonna da legislaçio em vig~r.

Art. 108. As prai.. são bons públicos de uso comum do povo, sondo
assesurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido,
ressalvados os trechos considerados de intere.se da Sesurança Nacional ou incluldos em

áreas protegidas por legislação especifica.
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§ I' Nlo será pennitida a urbanizaçlo_ ou_qu.!ll\!ler fonna de uti!il'.lçllulo_
solo na Zona Costeira queimpeça ou dificulte o acesso assegurado no capul.

§ 2" Nonna regulamentadora detenninará as caracterilticu e as
modalidades de aceno que IImntam O Iml público das praias e do mar.

§ 3' Entende-.e por praia a irea coberta e descoberta periodicamente pelas
águu, acrescida da Caixa subseqUente de materisl detrltico, tsl como areias, cascslhos,
seixos e pedregulhos até O limite onde se lnlcie-a vegetaçlo Dltura1, ou, em sua auJ!ncil,
onde comece um outro ecossistema.

T1TuLOVI
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 109. OPoderPúblico criará:

I . Pl1'lIues Naclonals, Bstadusls o Municipal.. com a 1lnaIldado de
resguardar atributo. exccpolonalJ da nltW'ezl, collQlIlJlldo a proteçlo Intcsral da flora, da
fauna e das belezas naturais com a utilizaçlo para objetivos educacionais, recreativos o
cientificas;

n•Florestas Nacionals, Estaduais e Municipais, com fins econ4miCOl,
técnicos ou sociais, inclusive reservando áreas ainda nlo f10rcstadas e dostinadu a atingir
aquele fim;

lU • Reservas Biológicu Nacionais, Estaduais e Municipais, onde as
atividade.!! de utilizaçle, pemguiçlo, cllÇl, apanha ou introdução de espécimea da fauna e
flora silvestres e dom~sticas, bem como as modificações do meio ambiento a quslquer
titulo, sle proibidas, ressalvadas as atividades cientlficu devidamente autorizadas pela
autoridade competente;

IV • Estações Ecológicas;

V• Áreas de Proteção Ambiental;

VI· Áseas de Relevante Interesse Ecológico;

vn •Reservas Extrativistas;

VIU - Reservas Ecológicas.

Parágrafo único. As Estações Ecológicas, Áseas de Proteçlo Ambiental,
Áseas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas poderão ser criadas pela
Unile, Estados ou Municipios.

Art. 110. Ressalvada a cobrança de ingresso a visitantes, cuja rocelta será
destinada el1} pelo menos cinqUenta por cento 80 custeio da manutençlo o 1IICsliZl9lo,
bem como de obras de melhoramento em cada unidade, é proibida quslquer Conna de
exploração dos recursqs naturais nos Parques criados pelo Poder Público DI Conna desta
lei.

Art. 111. Nos mapas e cartas oficiais, serle obrigatoriamente assinalados
os Parques e Florestas Públicas.

Art. 112. Estações Ecológicas slo áreas repreaentatlvas do ecoaistomas
brasileiros, destinadas à realizaçlo de pesquisas básicas e aplicadas do ecolollil, à
proteçlo do ambiente natura! e ao desenvolvimento da educllÇlo eonaervacionilta.

§ I' Noventa por eento ou mais da área de cada Bstaçlo Bcc1611ica será
dootírtadl, em caráter pennanente, o definida em ato do Poder Executivo, à prosorvaçIo
integrai da biota.

§ 2' Na irea I'Cflallte, d.w quo ~a um pIaDo do ZOIIelIII1ento aprovado,
segundo 10 dispuaor em regulamento, poderá HI' autorizada a IealizaçIo do poaquisu
ecol6gicu que venham a acarretarmodifl~ no ambiente1lIIma1.

§ 3' lu pesquisas cientificas e outral atividades realizadas nas Estações
Bcclógicas levaria sempre em conta a noccaaidade de nlo colocar em perigo a
sobreviv&!cia das populações das espécies ali existentes.

Art. 113. No ato de crillÇlo das Estações Ecológicas, serlc definidos seus
limites geográficos e o drgle responsável pela sua aclmínistraçlo.

§ I' lu Estações Ecológicas serlo criadas em áreas públicas ou
desapropriadas para este fim.

n°lu E~es..EcQlógicasnão podcrilo.s=duzidas-nem-utilizadas-para-
fins diversos daqueles para os quais foram criadas.

Art. 114. Na área reservada às Estações Ecológicas são proibidos:

I· a presença de rebanho de animais domésticos de p,?priodade particular;

n - a exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais que
nlo importem em prejulzo l'ara a manutençlo de biota nativa, ressalvado o disposto no §
2° do art. 112.

lU - o porte e o uso de armas de qualquer tipo;

IV - o porte e o uso de instrumentos de corte de árvores;

V - o porte e o uso de redes de apanha de animais e outros artefatos de
captura.

Parágrafo lÍUÍco. Quando destinados aos trabalhos cientlficos e à
manutençlo da Estaçlo, a autoridade responsável pela sua adrninistraçlo poderá autorizar
O USO e o porte dos objetos mencionados nos incisos m, IV e V do capul.

Art. 115. lu Estações Ecológicas serlc implantadas e catruturadas de
modo a pcnnítir estudos comparativos com as áreas da mesma regilo ocupadas e
modificadas pelo homem, a fim de obter ínfonnllÇões úteis 80 planejamento regional e ao
Iml ra.cional de recursos naturais.

Art. 11lí. Os órglos federnis financiadorcs de pesquisas e projetos no
campo da ecologia daria atençlo especial aos trabalhos cientificas a serem rca\izadoa nas
BItaçlIos Bccl6gicas.

Art. 117. Cabcr.í ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
O da Amazônia Legal, por meio do mAMA, zelar pelo cumprimento da deatínaçllo das
BItaçlIos Bcc16gicas, manter organizado o cadastro das que forem criadas o promover a
roslizaçlo de reuniões cientificas, VIsando à elaboraçlo de planos e trabalhos a serem
nolu desenvolvidos.

Art. 118. Nas áreas vizínbas às Estações Ecológicas serão observados, para
a proteçlo da biota local, os cuidados a serem estabelecidos nos Titulas n e lU desta lei e
em nonna regulamentadora.

Art. 119. O Poder Público, quando houver relevante interesse público,
poderá declarar determinadas áreas como de interesse para a proteção ambiental, a fim de
"'IJUI'&r Obom-cstar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições
ecoldi/cu Iocai&.

Art. 120. Em cada Área de Proteçlo Ambiental, dentro dos principias
conatituciooais que regem o exercicio do direito de propriedade, o Poder Executivo
eatabelCllerá nonnas, limitando ou proibindo:

I . a implantaçlo e o funcionamento de indústrias potencialmente
poluldoras, capaZcs do afttar mananciais de água;

n. a reaIízaçlc de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando
onu iniciativas importarem em sensível alteraçlc das condições ecológicas locais;

m-o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada eroslo

das terras ou um lICeIltuado assore"",ento das coleções hídricas;

IV • oexerclcio de atividades que ameacem extinguir na área protegida as
oapéciea raras dabieta regional.

§ I' OmAMA. ou órglo equivalente no àmbito estadusl ou municipal, em
conjunto ou Isoladamente, ou mediante -eonv!Dio com outral entidades, 1lacaÍizará o
IUpOt'VÍslonsrá as Áreas de Proteçlo Ambiental.

§ 2" Nas Arou de Proteçlo Ambiental, o nlo-cumprimento das Ilonnas

dilCiplinadoras provIllaI neato ;.rogo sujeitará os infratores, sem prejuízo das demais
penalidades provistas no ir!. 226, ao embargo das lnlciativas irregulares, à medida
Cautelar de sproenslo do msterisl e das máquinas usadas nessas atividades, à obrigaçlo de
repoaiçlo e rcconstituiçlo, tanto quahto posslvel, da sitÚaçlo anterior e a imposiçio de
111u1l1, fixada em norma fCIIUlamentadora na forma do ar!. 229.

Ar!. 121. Slo consideradas Reservas ou Estações Ecológicas, ·sob a
responsabilidade do mAMA, as florestaa e as demais fonnas de vegetaçlc natura1 de
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~-periiuiilente,relãcTonadu no ar!. 22, e os pousos das aves de arribaçlo
protegidas por conv&úos, scordol ou tratados assinados pelo Brasil COm OUlIllS nações.

Parágrafo único. A1l pessou fisicas ou jurídicas que, de qualquer modo,
degradarem Reservas ou Estações Ecológicas, bem como oulIllS áleas declaradas de
'relevante iJÍtcresse ecológico, estio sujeitas às penalidades previstas no art. 226.

Art. 122. O proprietário da floresta ou área com outra forma de vegetaçlo
natural nlo preservada, nos termos do art. 109, poderá gravá-la com perpetuidade, desde

que verificada a existência de interesse público pela autoridade ambiental federal.

Parágrafo único. O vinculo previsto no caput constará de termo assinado

perante a autoridade ambiental federal e será averbado na matricula do imóvel.

TITULO VII
DO CONTROLE DA EMISSÃO DE POLUENTES

CAPiTULO I
DO LANÇAMENTO DE REsíDUOS NA ÁGUA

Art. 123. É proibido o lançamento, por embarcações ou tenninais
marítimos ou fluviais de qualquer natureza, estrangeiros ou nacionais, de detritos ou óleo
nas águu que se encontrem denlro de uma faixa de seis milhas marítimas do litoral

brasileiro, ou em águas interiores brasileiras.

Parágrafo único. À infraçlo ao disposto no caput, sem prejuízo du
demais penalidades previstas no art. 229, será aplicada multa, fixada em norma

regulamentadora na forma do art. 226, respeitados os seguintes critérios:

I - no caso de embarcações, a multa será proporcional à arqueaçlo, por

tonelada ou fraçio;

II - no caso de reincidancia, a multa será aplicada em dobro.

Ar!. 124. Compete à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da
Marinha fiscalizar, com a colaboraçlo dos órglos integrantes do SISNAMA, o

cumprimento do disposto no artigo anterior.

Ar!. 125. A receita decorrente das multas aplicadas por infrações ao que
dispõe o ar!. 123 lerá destinada ao Fundo Naval, para cumprimento dos programas e
manutençlo dos serviços necessários à fiscalízaçlo do disposto no ar!. 123, conforme se

dispuser em regulamento.

Art. 126. É proibido o lançamento de óleos e produtos oleosos nu ágUas

determinadas pelo órglo competente, em conformidade com u nonnas internacionais.

§ 1° A infraçlo ao caput, sem prejuízo das demais penalidades previstas no

ar!. 226, será punida com multa, fixada em norma regulamentadora na forma do art. 229,
a qual será aplicada em dobro no caso de reincidência.

§ 2' Se a infraçlo for cometida por imprudência, negligancia ou imperlcia,
deverá a embarcaçlo ficar retida no porto até solução da pendência judicial ou

administrativa.

§ 3' A responsabilidade do lançamento de óleos e produtos oleosos será.do

comandante da embarcação.

Art. 127. É proibido fundear embarcações, ou lançar detritos de qualquer

natureza sobre os bancos de moluscos devidamente demarcados.

Parágrafo único. A1l infrações ao caput, sem preJwzo das ~emais

penalidades previstas no art. 226, serão punidas com multa, fixada em norma
regulamentadora na forma do ar!. 229, a qual será aplicada em dobro no cPso de

reincidência.

CAPíTuLO 11
DO'ZONEAME1'I'TO INDUSTRIAL EM ÁREAS ClÚTICAS DE POLUIÇÃO

Art. 128. A1l industrias instaladas ou a se instalarem em território nacional
do obrigadas a promover as medidas necessárias para prevenir ou corri~ os
inconvenientes e prejuízos da poluiçlo e da contaminação do meio ambiente.

Parágrafo único. A1l medidas a que se refere este artigo scrlo definido
pelos órgãos ambientais competentes, no interesse do bem-estsr, da saúde e da segurança
do populações.

Ar!, 129. Dentro de uma politica preventiva, os órgãol gestores de
incentiVai governamentais considemllo sempre a necessidade de nlo agravar a situaçlo
de áress já critico, nu decislles sobre localizaçIo industrial.

Art. 130. Nu áress critieu, será adotado esquema de zoneamento urblDO,
objetivando, inclusive para u situações existentes, viabilizar alternativa adequada de
nova localizaçIo, nos CSSOI maia graves, assim como, em geral, estabelecer~
razoáveis para a instalação dos equipamentos de conlrole da poluiçlo.

Ar!. 131. Nu áress criticas de poluiçlo, definido em nonna
regulamentadora, as zonas destinadas à instalação de indústrias seria delimitadas em
esquema de zoneamento uJilano, aprovado por lei, que compatibilize as atividades
industriail com a proteçlo ambiental.

§ 1° A1l zonas de que trata este artigo serão classificadas nas seguintes
categorias:

I - zonas de uso estritamente industrial;

II - zonas de uso predominantemente industrial;

m-zonas de uso diversificado.

§ 2' As categoriu de zonas referidas no parágrafo anterior poderio ler
divididas em subcategorias, observadas as peculiarídades das áreas criticas a que
pertençam e a natureza das indlÍStriu nelas instaladas.

§ 3° A1l indústrias ou grupos de indlÍStrias já existentes e que nlo
resultarem confinadas nas zonas indnstriais definido de acordo com esta lei, seria
submetidas à instalaçlo de equipamentos especiais de conlrole e, nos casos mail graves, à
relocalízaçio.

Art. 132. As zonas de uso estritamente industrial destinam-Ie,
preferencialmente, à localízaçlo de estabelecimentos industriais CujOI residuos sólidos,

liquidas ou gasosos, núdos, vibrações, emanações e radiações possam causar perigo à
saúde, ao bem-estar e à segurança das populações, mesmo depois da aplicaçlo de

métodos adequados de controle e tratamento de efluentes.

.§ l' A1l zonu a que se refere este artigo deveria:

I - situar-se em áreas que Ipresentem elevada capacidade de aasimilaçlo de
efIuentes e proteçlo ambiental, respeitadas quai"'luer restrições legais ao uso do 1010;

II - localizar-se em áreas que favoreçam a instaJaçIo de infra-estrutura de

.serviço~J'ásicol necessário! ao.eu funciOllllll1ClllQ..e segurança;
"

m-manter, em seu contorno, faixu fI;;;;"'tadu de isolamento, capazes de
proteger as zonas circunvizinhas contra passivei. efeitos resid~'âis-e"".identes.

§ 2' É vedado, nas zonas de uso estritamente industrial, o estabelecimento
de quai"'luer atividades nlo essenciail às suas funções básicas, ou capazes de sofrer

efeitos danosos em decorrência deSsas funções:

Ar!. 133. As zonas de uso predominaotemente industrial destinam-ae,
preferencialmente, à instaJaçlo de indústrias cujos processol, submetidos a métodos
adequados de conlrole e tratamento de efluentes, não causem incômodos sensíveis às

demais atividades uJilanas e nem perturbem o repouso noturno das populações.

Parágrafo único. A1l zonas a que se refere este artigo deverio:

I -localizar-se em áreas cujas condições favoreçam a instalação adequada

de infra-estrutura de serviços básicos necessária a seu funcionamento e segurança;

II - dispor, em seu interior, de áreas florestadas que minimizem os efeitos

da poluição, 'l.m relaçlo a outros usos.

Ar!. 134. A1l zonas de uso diversificado destinam-se à localizaçlo de

estabelecimentos industriais cujo processo prodútivo seja complementar das atividades do
meio uJilano ou rural em que se situem, e com elas se compatibilizem,
independentemente do uso de métodos especiail de conlrole da paluiçlo, não

ocasionando, em qnalquer caso, inconvenientes à saúde, ao bem-estar e à legurança das

populações vizinhas.
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Art. 135. As zonas de uso industrial, independentemente de sua categoria,
serão classificadas em:

I - não-saturadas;

II - em vias de saturação;

m- saturadas.

Art. 136. O grau de saturação será aferido e fixado em função da área
disponível para uso industrial da infra-eslnJtura, bem como dos padrões e normas
ambientais estabelecidos pelo CONAMA, pelo Estado ou Município, no limite das
respectivas competências.

§ I· Os programas de controle da poluição e o licenciamento pua a
inJtaIação, o~o ou smplisção de indústrias, em áreas criticas de poluiçllo, seria

objeto de nonoas diferenciadas, segundo o nlvel de saturação, para cada categoria de zona
industrial.

§ 2· Os critérios baseados em padrões smbientais, nos tenoos do disposto
neste artigo, serão estabelecidos tendo em vista as zonas Dlo saturadas, tomando-se mais
restritivos, gradativamente, para as zonas em via de saturação e saturadas

§ 3· Os critérios, baseados em área disponlvel e iofra-eslnJtura existente,
para aferição de IUlIU de sa~, nos tenoos do disposto neste artigo, em zonas de uso
predomioantemente industrial e de uso diversificado, serão fixados pelos Estados, sem
prejuízo da legislação municipal aplicável.

Art. 137. A implantação de indústrias que, por suas caracteristicas, devsm
ter instalações próximas às fontes de matérias-primas situadas fora dos limites para as
zonas de uso industrial obedecerá a critérios a serem estabelecidos pelos Estados,

observado o disposto na legislação federál, estadual e municipal aplicáyel.

Art. 138. O licenciamento para implantação, operação e ampliação, de
estabelecimentos industriais, nas áreas. critJcas de poluição, dependerá da observãocia dos
dispositivos desta lei, bem como do atendimento das nonoas e padrões ambientais
definidos pelo CONAMA, pelas autoridades estaduais e municipais competentes,
contemplando, no mínimo, os seguintes aspectos:

I ~ emissão de gases, vapores, roídos, vibrações e radiações;

II - riscos de explosão, incêndios, vazamentos danosos e outras situações
de emergência;

m - volume e qualidade de insumos bàsicos, de pessoal e de tráfego
gerados;

N - padrões de uso e ocupação do solo;

v - disponibilidade nas redes de energia elétrica, água, esgoto,
comunicações c outros serviços;

VI • horários de atividade.

Art. 139. Os órgãos e entidades gestores de incentivos governamentais e os
bancos oficiais condicionarão a concessão de incentivos fiscais e financiamentos às

indústrias, inclusive para ~articipaçlo societária, à apresentaçlo da licença ambiental, nos
~deltalei" ,

Pari&rafo !\mico. Os projetos destinados à relocaIizaçlo de indústrias e à
lWlIu;Io da poluiçloámblental, em especial aquelas em zonas saturadas, teria eondiçlles
MpIClaII d.llnancillDento, a lCI'CII1 definidos pelos órgãos competentes.

CAPíTULO lU
DO CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEíCULOS AUTOMOTORES

.Art, 140. Como parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente,
OI fabricantel de motorel e VeículOl automotores e 01 fabricantes de combuativeis ficam
obrigadol • tomar u providloc:ias necessárias para reduzir os nlveis de emiJdo de
monóxidoc de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, álcoois, a1deldos, fuligem
e outro. poluentes do. veículos comercializados no Pals, enquadrando-os aos limites e
prazol tixadol nesta lei e em RUI regu1amentos.

Ar!; 141, Clt limites máximos de emissão de gases e fuligem de
eacapamento de veículolleves fabricadol a partir de I· de janeiro de 1997 são:

I • 2,0 gIkm de monóxido de carbono (CO);

II - 0,3 gIkm de hidrocarbonetos (HC);

m-0,6 gIkm de óxidos de nitrogênio (NOx);

N - 0,05 gIkm de particulas, nos Casol de veiculas de ciclo diesel;

v-meio por cento de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta.

Art. 142. Os veiculol pesados movidol a motores ciclo Otto atenderão aos
nlveis de emissão de gases de escapamento de acordo com limites e cronogramas a serem
definidos pelo CONAMA.

I
Art. 143. Ressalvados critérios técnicos "do mAMA, é obrigatória a

utilização de lacres nos dispositivos reguláveis do sistema de alimentação de combustlvel.

Art. 144. Todos os veículos pesados não turbinados são obrigados a
apresentar emissio nuls de gases d. <:úter, devendo og demais veículos pesados atender
às disposiçlles em vigor do CONAMA, que regulam essa matéria.

Ar!. 145. Pelo menos oitenta por cento dos veículos pesados ml'vidos a
motores ciclo Diesel comercializados no Brasil devem apresentar niveis máximos de
emissão de gases e fuligem confonoe-ol limites:

I - para os velculol fabricados a partir de I· de janeiro de 19%:

a) 4,9 glkWh de monóxido de carbono (CO);

b) 1,23 glkWh de hidrocarbonetos (HC);

c) 9,0 glkWh de óxidos de nitrogênio (NOx);

d) 0,7 glkWh de particulas para motores com até 85 kW de pot!ncia;

e) 0,4 glkWh de particulas para motores com mais de 85 kW de potência

II - para os veiculas fabricados a partir de I' de janeiro <,Ie 2000:

a) 4,0 glkWh de monóxido de carbono (CO);

b) 1,1 glkWh dehidrocarbonetos"{HC);

c) 7,0 glkWh de óxidos de nitrogênio (NOx);

d) 0,15 glkWh de particulas.

§ I· Para os ónibus urbanos, as etapas estabelecidas neste artigo são
antecipadas em dois anos, não se aplicando, entretanto, os limites estabelecidos nas
alíneas "d" e "eM do inciso I.

§ 2· Estendem-se a todos os veiculas pesados ciclo Diesel comercializados
no Pals a partir de 1· de janeiro de 2002 os limites estabelecidos no capul.

Ar!. 146. Os veículos leves do ciclo Diesel fabricados a partir de I· de
janeiro de 1992, quando não derivados de automóveis e classificados como utilitários,
camionetes de uso mistD ou velculos de carga, Poderão, dependendo das caracteristicas

técnicas do motor, definidas pelo mAMA, atender aos limites e exigências estabelecidos

para os veiculas pesados.

Ar!. 147. Para os velcúlos leves do ciclo Olto fabricados a partir de 1· de
janeiro de 1992, quando não derivados de automóveis e classificados como utilitários,
caroionetes de uso misto ou veiculas de carga, são os seguintes os limites de emissIo de

gases de escapamento:

I • 24,0 g/ km de monóxido de carbono (CO);

II·2,1 gIkm de hidrocarbonetos (HC);

m-2,0 gIkm de óxidos de nitrogênio (NOx);

IV - 0,15 gIkm de a1deldos (CHO);

V· três por cento de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta.

Ar!. 148. Compete ao CONAMA revisar, atualizar e complementar as
metas de redução de emissão de gases e fuligem por veiculas automotores estabelecidas

nos arts 141 a 147.
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Ar!. 149. Os procedimentos para ensaio, mediçio, certificaçio,
licenciamento c avaliaçio dos níveis de emissio, bem como as medidas complemenlaIes
l"lllativU ao controle de poluentes por velclÚ0s automotores, scrio estabelecidos pelo
.cONAMA c pelo mAMA, em consonincia com o Programa Nacional de Controle de
IPoluiçlo por Veiculas Automotores· PROCONVE, respeitado o sistema metrológico em
vigor no Pals.

Ar!. ISO. Todos os velculos importados sio obrigados a atender 101 limitei
de emisslo c ia demais exlg!nciu estabelecidu nesta lei.

Art. 151. Somente podem ser comercializados os modelos de veiculas
automotores que possuem a LCVM • Liccnya para Uso da Configuraçio de Veiculas ou
Motor, emitida pelo mAMA.

Ar!. 152. Os veiculos c motores novos ou usados que sofrerem aller3Çõcs
ou convet1lio ficam obrigados a atender aos mesmos limites c exigências previJtos nesta
lei, cabendo à entidade executora das modificações' c ao proprietário do veiculo a
reaponsabiJidade pelo atendimento ia exlg!llcias ambientais em vigor.

Art. 153. Os óqIos reapotlJáveis pela polltlca energética, especificaçlo,
IllOduçlo, distribuiçio c controle de qualidade de combustiveis, sio obrigados a formeer
combustlveis comerciais, de ref~ia, para teltes de homologaçlo, certlficaçlo e
desenvolvimento, com anteced!ncia mínima de trinta e seis mel;" do inicio de sua
romerciali2açlo.

Parágrafo Ilnico. Para cumprimento do disposto neste capitulo, os órgIos
I'CIpODIávcis pela importaçlo de combustlveis devcrio permitir 101 libricantes de

velculos e molares a importaçIo de até cinqOenta mil litros/ano de óleo Diesel de

reIlrincia para enuios de emiuIo;adequados para cada etapa, conforme especificaçõeI
constantes no Anexo desta lei.

Ar!. 154. É findo em vinte c dois por cento o percentual obrigatório de
ldiçIo de álcool etllico anidro combustlvel à gasolina em todo o território nacional.

§ I' O Poder Executivo poderá elevar o referido percentua1sté o limite de
vinte e quatro por cento.

§ 2' Será admitida a variaçio de um ponto por cento, para mais ou para
menos, na aferiçlo dos percentuais de que trata este artigo. (Redação dada~10 art. 1"da
MP ].662198 ao art. 9·da Lei 8.723193)

Ar!. ISS. O uso de combustlveis automotivos classificados pelo mAMA
como de baixo potencial poluldor será incentivado e priorizado, especialmente nu
R,glões metropolitanas.

Art. 156. Os Estados e Municipios podcrio estabelecer, por meio de _
planos eapecificos, nanou e medidas adicionais de controle de poluiçio do ar para os
velculos automotores em circulaçlo, em consonància com as exiginci.. do PROCONVE
e suu medidu complementares.

Parágrafo IÍDÍco. Os planos mencionados no caput serio fundamentados
em ações gradativamente mals restritivas, tenao como bases a orientaçlo ao usuário
quanto ia normu e procedimentos para manutençlo dos veiculas e os processos e
procedimentos de inspcçlo periódica c de fiscallzaçlo das emissões dos veiculos em
circulaçlo:

Ar!. 157. As redes de assist!ncia técnica vinculadas aos fabricantes de
motores, velculos IUtomotores e sillemal de alimentaçlo, igníçio c controle de emiuões

ptn velcu10s aIO obrigado a dispor, em caráter permanente, de cquiplUDCll10l c peuoal
blbilitado, para a realfzlçio de serviços de diagnóstico, regulagem de motores e sistcmu
de controle das emlullcs, em consonlncia com OI objetivos do PROCONVE e IUU

medidas complementares.

§ I' Os fabricantes de velculos automotores sio obrigados a divulgar aos
conceuionírios e distribuidores asespecificaçllcs e informaçlles técnico neccairiu 1IO

diaJnóstlco e regulagem do motor, .~eus componentes principais e sistemas de controle de

anisslo de poluentes.

§ 2" Os tibricantes de velculos automotores alo obrigados a divulgar 101

cODlumidom u eapecificaçllel de uso, segurança e manutençlo dos velculos em

elmu1açlo.

Ar!. 15g. Em fimçIo das cmcteristlcu locais de trif'ego e poluiçlo do ar,
Oll ÓI'JIOI ambientais, de trlnsito e de lraIIIporteI planejaria e implmlarlo medidas para

circulaçIo de velculos, reorienllçlo do ldf'ego e revisIo do sistema de tranIpOrtea,.~ o
objetivo de reduzir a emiulo de poluentes.

Parágrafo IÍDÍco. Os p1nnotl e medidas a que se refere o ClIput incentivarlo
o uso de tranJporte coletivo, especialmente u modalidadel de baixo potoocial poIu1dor.

Ar!. 159. Os órgiOl competentel integrantel do SISNAMA monitoraria a
qualidade do ar atmosférico e fixaria diretriZeI e progIlIIIlllI para o seu controle,
especialmente em centros urbanos com populaçio acima de qulnhentol mil babitantes e
nas áreas periféricas sob influ&lcia direta deasu regiões.

Parágrafo IÍDÍco. As medições periódicas scrIo efetuadas em pontos
determinados e estrategic;unente situados, de modo" a possibilitar a correta carllClerizaçlo
das condições de poluiçlo atmosférica presentes.

TiTuLovm
DAS SANÇÕES PENAIS E ADMJNI~TRATIVAS

CAPiTuLo I
DISPOSiÇÕES GERAIS

Ar!. 160. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes
previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadu, na medida da sua culpsbililbde,
bem como o diretor, o admlnistrador, o membro de conselho e de órgIo técnico, o
auditor, o gerente, o preposto ou o lIlIIllIatmo de peuoa juridica, que, sabeodo da
conduta eriminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, qlWldo podia agir para
cvilá-IL

Art. 161. As pessoas juridicas scdo l'espOIII&bilizsdas administrativa, civil
e penalmente conforme o disposto nesta lei, 110I casos em quo a in1iaçIo seja cometida
por dccisio de seu representante legal ou contratual, ou de seu órglo colegiado, no
interesse ou benefIcio da sua entidade.

Parágrafo IÍDÍco. A l'espOIII&bilidade das pessoas juridicas nIo exclui a das
pessoas tIsicas, autoru, co-autoru ou participes do meamo fato.

Ar!. 162. Poderá ser desconsiderada a peuoa juridica sempre que sua
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao rcsun:imeuto de prejuízos causadol à
qualidade ambiental.

CAPiTuLou
DAAPLlCAÇl0 DA PENA

Ar!. i63. Para imposiçlo e gradaçIo da penalidade, a autoridade
competente observará:

I • a gravidade do fato, tendo em vista- os motivos da infração e suas
conseqOincias para a saúde públicae para o meio ambiente;

n . os antecedentel do infrator quanto ao cumprimento da leglslaçio de
interesse ambiental; ---.

m. a situaçlo econ4~ do infrator, no caso de multa.
'.

Art. 164. As penas restritl~ de direitos slo autônomas c substituem as
privativas de liberdade quando:

I • tratar·se de crime culposo ou fo;-ç~a a~ privativa de liberdade
inferior a quatro anos; .

n. a culpsbilidade, os anteccdcntea, a conduta SO<jial e a oualidade di? .
condenado, bem como os motlvol e u circunstlnciu do Grime indi uei\
substltuiçlo seja suficiente para efeitos de reprovaçlo e prevençio do crime.

Parágrafo 1lníco. As peiIU restritivas de direitoi aAuese refere este IU1Igo
tCrio a mesma dutaçio da pena privativa de liberdade substltulda.!-

Art. 165. As penas restritlvu de direito alo:

I • presllçlo de serviçoi à comunidade;

n. interdiçio temporária de direitos;

m•suspenslo par.ial ou total de atlvidadel;

IV • prestaçlo pecuniiria;
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v-recolhimento domiciliar.

Art. 166. A prcstaçlo de serviços à comUlÚdade consis1c na alribuiçio 10

condcmdo de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e Unidades de

Conservação e, no caso de dano da coisa plllicular, pública ou tombada, na leItaUraçIo

desta, se possível.

Art. 167. As pcnu de intcrdiçio tcmporiria de direito slo a proibiçio de o
condcnsdo contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quailqucr
outros beneficios, bem como de participar de Iicitaçl\cl,'pclo prazo de cinoo anos, no caso
de crimes dolosos, e de tr!s 100I, no de crimes culposos.

Art. 168. A suspensão de athidades sem aplicada quando estas nlo
estiverem obedecendo às prescrições legais.

Art. 169. A prcstayio pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à
vitima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pclo juiz,

não inferior a R$ 130,00 (centro e trinta reais) nem superior a R$ 46.800,00 (quarenta a
seis mil e oitocentos reais).

Paràgrafo único. O valor pago será deduzido do montante de cvenlÚal
reparação civil a que for condcnsdo o inftator.

Art. 170. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e'senso de
responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalbar, freqüentar curso ou
exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em
residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual, confcmne estabelecido

na sentença condenatória.

A:rt. 171. São circunstâncias que atenuam a pena:

I - baixo grau de instroçio ou escolaridade do agente;

11 - arrependimento do \nfrator, manifestado pela espontinea reparaçIo do
dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;

li - comUlÚcação prévia pclo agente do perígo iJirinente de~
ambiental;

N - colaboração com os agentes encarregados da vigilAncia e do controle
ambiental.

Art. 172. São circunstãocias que agravam a pena, quando não constituem
ou qualificam o crime:

1- reincidência nos crimes de natureza ambiental;

11· ter o agente cometido a infraçio:

a) para obter vantagem pecuniária;

b) coagindo outrem para a execuçl{l material da in1iaç1o;

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o
meio ambiente;

d) concorrendo para danos à propriedade alheia;

e) atingindo àrcas de Unidades de Conservaçio ou àrcas sujcitu, por ato
do Poder PÚblic~: a regime especial de uso;

~ atingindo àrc.. urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;

K> em período de defeso à fauna;

.~) em domingos ou feriados;

i) ànoite;

j) em épocas de seca ou inundaçilcs;

I) no interior do espaço territorial especialmente protegido;

m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;

n) mediante fraude ou abuso de confiança;

o) mediante abuso do direito de licença, pcrmisslo ou autorízlçlo

p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por

verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;

q) atingindo espécies ameaçadas de extinção constantes de listas oficiais;

r) facilitada por funcionário público no exercicio de suas funçõcs.

Art. 173. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena
pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade nio superior a
tr!s anos.

Ar!. 174. A verifIcaçio da reparação a que se refere o § 2° do ar!. 78 do
Código Penal sem feita mediante laudo de reparaçio do dano ambiental, e as condições a
serem impostas pelo juiz dcverio relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.

Ar!. 175. A multa será calculada segundo os critérios do Código Pcna\; se
revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até tr!s

vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica anferida.

Art. 176. A pericia de constatação do dano ambiental, sempre que
possivel, fIxarà o montante do prejuizo causado para efeitos de prestaçio de fiança e
cálculo de multa.

Paràgrafo único. A pericia produzida no inquérito civil ou no juízo cível
poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.

Art. 177. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o
valor minilllo para reparação dos danos causados pc!a infraçio, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Paràgrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a
execuçio poderá efetuar-se pelo valor fixa?o nos termos deste artigo, sem prejuízo da
liqüidaçio para apuração do dano efetivamente sofrido.

Art. 178. h penas aplicàveis isolada, cumulativa oualtcrnativamente às

pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 161, são:

l-multa;

11- restritivas de direitos;

m-prestayão de serviços à comunidade.

Art. 179. h penas restritivas de direito da pessoa jurídica sio:

1- suspensão parcial.ou total de atividades;

11- interdição temporária de e~tabelecimento, obra ou atividade;

li· proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter

subsidios, subvenções ou doaçôes.

§ 10 A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem
obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção ambiental.

§ 2° A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou
atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a
concedida, ou com violaçio de disposiçio legal ou regulamentar.

§ 3° A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsidios,

subvenções ou doações nio poderá exceder o prazo de dez anos.

Art. 180. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica

consistirá em:

1- custeio de programas e de projetos ambientais;

11- execução de obras de recuperação de àrcas degradadas;

li . manutenção de espaços públicos;

IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

Art. 18I. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente,
com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a grática de crime.definido neste titulo terá
decretada sua liquidaçio forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e

como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.
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CAPITuLOm
DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE INFRAçÃO

ADMINISTRATIVA OU DE CRIME

Art. 182. Verificada a infraçlo, seria apreendidos seus produtos e
ina1rumentos, lavr:ando-se os respectivos autos.

§ 1° O. 1IIÍmaÍ. seda libertados em seu habitat ou entreguea a janlina
zoológicos, t\mdlÇÕes ou entidades aueme1hldas, dcJde que fiquem sob a
responaabilidade de~COI habilitados.

§ 2° Tratlndo-se de produtos pereetvets ou madeiras, seria estes
avaliados e doados a instituições cientificas; hospitalares, penais ou outras com fina
beneficentes.

§ 3° O. produtos e subprodutos da fauna nIo perecíveis serio destmídos
ou doados a instituiÇÕCI cientificas, culturais ou edl1ClCiouais.

§ 4° O. inatnunentoa utilizado. na prática da infraçilo serio vendidos,
garantida a lUA dcscaracterizaçlo por mei~ de reeiclagem.

CAPíTULO IV
DA AÇÃO E DO PROCESSO PENAL

Art. 183. Nas infrações peuais previstas nesta lei, a açilo penal é pública
incondicionada.

Art. 184. Nos crimes ambientais de menor potencial ofcnaivo, a proposta
de aplicaçilo imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei n°
9.099 de 26 de setembro de I99S, somente poderá ser formulada desde que tenha havido
a prévia composiçAo ao dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em
caso de comprovada impossibilidade.

Art. 18S. As disposições do art. 89 da Lei nO 9.099, de 26 de setembro de
1995, aplicam-se aos crimea de menor potencial ofcnaivo definidos nesta lei, com as
seguintes modificações:

I . a dcclaraçilo de extinçilo de punibilidade de que trata a § SO do artigo
referido no caput, dependerá de laudo de constataçilo de reparação do dano ambiental,

ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § I ° do mesmo artigo;

11 - na hipótese de o laudo de constataçllo comprovar nllo ter sido completa
a reparação, o prazo de suspensilo do processo será prorrogado, até o periodo máximo
previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspenslo do prazo
da prescrição;

fi - no periodo de prorrogação, nIo se aplicarllo as condições dos incisos

li, fi e IV do § I° do artigo mencionado no capur;

IV - findo o prazo de prorrogaçllo, proceder-se-á à lavratura de novo laudo

de constatação de reparaçilo do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser
novamente prorrogado o periodo de snspensilo, até o máximo previsto no inciso 11 deste
artigo, observado o disposto no inciso fi;

V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinçilo de
punibilidade dependerá de laudo de conatataçAo que comprove ter o lICIIJado tomado as

providências necessárias à reparação integral do dano.

CAPiTULO V
DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

Seçio I
Dos Crimes contra a Fauna

Art. 186. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização
da.autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena ~ detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ I° Incorre nas mesmas penas:

I • quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorizaçilo ou em
desacordo com a obtida;

11 - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadauro natural;

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquirc, guarda, tem em
cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre,
nativa ou em rota migratória, bem coma produtos e objetos dela oriundo., provenientes
de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorizaçilo da
autoridade competente.

§ 2' No caso de guarda doméstica de espécie silvestre nIo conaiderada
ameaçada de extinçilo, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a

pena.

§ 3° São espectme. da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às
espéci<-s nativas ou migratórias, aquáticas ou teirestres, que tenham todo ou parte de seu

ciclo d, vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais

brasile'ras.

§ 4' A pena é aumentada da metade, se o crime é praticado:

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinçilo, ainda que

somente no local da infração;

11 - em periodo proibido à caça;

m-durante a noite;

IV - com abuso de licença;

V - em Unidade de Conservação;

VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar
desnuiç:ào em massa.

§ S' A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exerclcio de
caça profissional.

§ 6' As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.

Art. 187. Exportar para o exterior peles e couros de anfibios e répteis em
broto, sem a autorização da autoridade competente:

Pena - reclusão, de um a três anos, c multa.

Art. 188. Introduzir espécime da fauna exótica no Pais, sem parecer
técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 189. Praticar ato de abUso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1° Incorre.nas mesmas penas quem realiza experiência doloroaa ou cruel

em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou cientificas, quando existirem recll~"

a1ternativol.
§ 20 A pena é aumentada de um lextO a um terço, se ocorre morte da

animal.

Art. 190. Provocar, pela cmíssilo de etluentes ou carreamento de materiaia,
o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagoa, açudeI, lagoas,

balas ou águas jurísdiciouais brasileiras:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambu cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:

I - quem causa degradaçilo em viveiros, açudes ou cstaçõca de aqUicultura

de domínio público;

n_quem explora campol naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem

licença, pennissilo ou autorizaçlo da autoridade competente;

fi - quem fundeia embarcações ou lança dctrítos de qualquer natureza

sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

Ar!. 191. Pescar em periodo no qual a pesca seja proibida ou em lugares

interditados pelo órgilo competente:
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Pena - detenção de um ano a tr!s anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmss penas quem:

I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos
inferiores 101 permitidos;

II - pesca quantidades superiores às pennitidas, ou mediante a utilização
de aparelhol, petrechos, técnicss e métodos não permitidos;

m• transporta, comen:ializa, beneficia ou industrializa espécimes

provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.

Art. 192. Pescar mediante a utilizaçIo de:

I . explosivos ou substAncias que, em contato com a água, produzam efeito
semelhante;

II - substincias t6xicas, ou outro meio proibido .pela autoridade
competente:

Pena· reclusão de um ano a cinco anol.

Art. 193. Pescar ou moleatar intencionalmente quolquer espécie de cetáceo
em águas jurisdicionais brasileiras:

Pena - reclusão, de dois a cinco anol e multa.

Parágrafo único. No caso de reincid!Dcia, aplica-se, tamb6m, a pena de

penIa da embarcaçlo em favor da UniIo.

Art. 194. Para OI efeitol deste capitulo, considera-se pesca todo ato
tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos gmpol
dos peixes, crustáceoI, cetáceos, moluscol e vegetais bidróbiOl, IUlCCtiveia ou nIo de

aproveitamento ecollÔmico, ressoIvadas as espécies ameaçadas de extinçIo, COIIItanlel

nu lillu oficiail da faUDa e da flon.

Art. 195. Não é crime o abate de animal, quando realizado:

I - em estado de necessidsde, para saciar a fome do agente ou de sua

família;

II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da açIo predatória ou
destruidora de animais, desde que lego! e expressamente autorizado pela autoridade

competente;

m•por ser nocivo o anima1, desde que assim caracterizado pelo 6rgia

competente:
SeçloD

DOI Crimes contra a Flora

Ar!. 196. Destruir ou danificar floresta conaiderada de prescrvaçlo
permanente, mesmo que em fonnaçlo, ou utilizá-Ia com infring!neia das nanou de

proteçio:

Pena - detenção, de um a tr!s onos, ou multa, ou ambas as penas

cumulativamente.

Parágrafo único. Se o erime for culposo, a pena será reduzida à metade.
"-

Ar!. 197. Cortar árvores em floresta considerada de premvaçlo
pennanente, lem permissão da autoridade competente:

Pena - detençlo, de um a tr!s anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Art. 198. Causar danó direto ou indireto às Unidades de Comervação e,
num raio de dez quilômetros, às áreas circundantes, independentemente de sua

locaIizaçio:

Pena - reclusio, de um a cinco anol.

§ 1° A ocorr!ncia de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no
interior das Unidades de Conscrvaçlo lerá considerada circunstAncia agravante para a

Ilxaçlo da pena.

§ 2° Se o crime for CulpollO, a pena será reduzida à metade.

Art. 199. Provocar incendio em msta ou floresta:

Pena - reclUllo, de dois a quatro lIIOI, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é CulPOlO, a pena é de detençio de leia m_
a um ano, e multa.

Art. 200. Fabricar, vender, transportar ou IlOltar bolilel que poIIIIll

provôcar inc!ndiol em flOrestas e demail fonuas de vegetaçlo, em áreas urbanas ou
quolquer tipo de assentamento urbano:

Pena - detenção de um a tr!s anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Ar!. 20\. Extrair de florestas de domínio público ou conaideradu de

preservação pennaoente, sem prévia autorizaçio, pedra, areia, cal ou quolquer espécie de
minerais:

Pena - detenção, de seil meses a um ano, e multa.

Art. 202. Cortar ou tranlformar em carvIo lIIIdIira ele lei, lIIIim
classificada por ato do Poder Público, para fins iDdUItriais,~ ou para flUIIcI*
outra exploraçlo, econômica ou nio, em deIacorde com as cIelaminaçileIlepia:

Pena· reclusio, de um a doi, anos, e multa.

Art. 203. Receber ou adquirir, para fins c:omen:iais ou industriais, madIira,

lenha, carvio e outros produtos de origem veletol, ICIII exicir a exibiçlo de Ueeoça cio
vendedor, outorgada pela autoridade competente, e ICIII munir-le da via que dev1rá
acompanhar o produto até~ beneficiamento:

Pena· detençio, de seil m_ a um Il1O, • multa.

Parágrafo único. InCllrre nu '111_ penas quem vCDde, cxp6e 1 venda,
tem em depósito, transporta ou guarda madein, lealIa, carvIo e outroe jIrocIuloI ele
origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viIpm ou cio _..-.
outorgada pela autoridade competente.

Ar!. 204. Impedir ou dificultar a repmnçIo lIIIUra1 ele fIorIIlII • dcmaiI
formas de vegetação.

Pena - detençio, de seis meses a um alIO, e multa.

Art. 205. Destruir, danificar, leur ou maltratu, por qualquer modo OU

meio, plánw de omamentaçlo de 10gradoUJOl públicol ou l1li pnlIlrildade prIV1da
aibeia:

P.cna - detenção, de IRs meses a um ano, ou multa, ou IIDbu as penas
cumulativamente.

P.arágrafo único. No ~rime culposo, a pena é de um a seil nieaea, OU multa.

Art. 206. 'Destruir ou danificar florestal JIIlivu 'OiI' plantadas ou veplIIÇIo

fixadora de dunas, prolelora de mangue., objeto de especil! praervaçJo:

Pena - detenção, de Iras m.... a um ano, e multa. .

Art. 207. Comerci~izar motosserr& ou utilizá..la em florestal e nu demail
fonnas de vegetação. sem licença ou registro da autoridade competente:

Pena - detenção, de Iras meses a um ano, e multL

Art. 208. Penetrar ClII Unidades de Conservação conduzindo substincias
-ou ÜIItI)Imento. próprios para caça ou para exploraçio de produtos ou SUbprndUtOl

florestais, ·Iem licença da autoridade compe!ente:

Pena - detençlo, de leia m_ a um ano, e multa.

Art. 209. Nos crimes previ~ nesta seçio, a pena é aumentada de um
sexto a um terço se:

I - do rato multa a diminuiçio de águas naturais, a ero,1o do 1010 ou a
modillcaçlo do rqime elimático;

II - o crime é cometido:

a) no perlodo de queda dai _lei;
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c) COIIlra eIpkies _ ou ameaçadas de extinçio, ainda que a ameaça

ocorra romento llO loca1 da iDhçio;

d) ClIIl época de _ OU inundaçioõ

e) dlll'lllte allOÍle, em domina0 ou feriado.

SeçlolU
I)a Polu~1o e oaÚ'lll Crimes Ambientais

Art. 210. Causar poluiçio de qualq= 1lIlUreZa em níveis tais que resultem
oU polWll resultar em danos à sadde h_ OU que provoquem a mortandade d"

animais ou a dcstruiçlo siplifJUtiva da flora:

Pena • reclusio, de um a quatro-.e muJta.

§ 1° se o crime.é culjiolo:

Pena· detençlo;'de seis meses a um IDO, e mullL

§ 2° Se o crime:.

I • tomar uma área. urbana ou rural, imprópria para a ocupoçlo humana;

11 • causar poluiç1lo' atmosférica -que provoque a retirada, ainda que
momentinel, dos habitantes da àrea afetada, ou que cause danos diretos à saúde da
população;

m. causar poluiçl9' hidrica que torne necessària a interrupção do
abastecimento público de água de uma comunidade;

IV • dificultar ou impedir ~ uso público das praias;

v . ocorrer por lançamento de residuos sólidos, liquidas ou gasosos, ou
detritos, óleos ou substinci.. oleosas, em desacordo com as exigÕllcias estabelecidas em
leis ou regulamentos.

Pena· reclusão, de um a cinco anos.

§ 3° Incorre n.. mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar
de adotar, quando assim o exigir a autoridade compctento, medidas de precauçJç em cuo
de risco de dano ambiental grave ou irreversiveI.

Ar!. 211. Executar pesquisa, lavra ou extraçio de recursos minerais sem a
competente autorizaçlo, penoisslo, concesslo ou licença, ou em desacordo com a obtida:

Pena • detet1çlo, de seis nieios a um ano, e mullL

Parágrsfo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a
área pesquisacla ou explorada, nos termos da autorizaçIo, permisslo, licença, concesslo
ou detcrminaçio do órgIo competente.

Art. 212. Produzir. processar, embalar, importar, exportar, comercializar,
fornecer, transportar, nnnazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substânçia
tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as
exigênciu estabelecidas em.Ieis ou nos seus regulamentos: .

Pena • reclullo, de um a q~tro anos, e mullL

§ 1°Nu mesmas penas inco!fC quem abandona os produtos ou substincias
referido, no capur, ou os utiiiza em desacordo com as normas de segurança. .

'§ 2° S, o produto ou a subst1ncia for nuclear ou radioativa, a pena é
aumenti. a de um S~ a um terço.

11 • de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave

em outrem;

m. até o dobro, se resultar a morte de outrem.

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão

aplicad.. se do fato não resultar crime mais grave.

Art.214. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente
poluidores. sem licença ou autorizaçIo dos órgãos ambientais competentes, ou

contrariando as nonou legais e regulamentares pertinentes:

Pena • detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas

cumulativamente.

Art. 215. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano

à agricultura, à pecuária, à fsuna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena· reclusIo, de um a quatro ano" e multa.

SeçAoIV
)10' Crime. contra o Ordeuamento Urbano c o Patrimônio Cultural

Art. 216. Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I • bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão

judicial;

II - arquivo, registro, museu, bibliotec~ pinacoteca, instalação científica

ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decis1lo judicial:

Pena - reclus1lo, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime for culpo"". a pena é de seis meses .. um ano

de detençio, sem prejuizo da multa.

Art. 217. Alterar o aspecto ou .. trutura de edificação ou local

especialmente protegido por lei, ato adminístrativo ou decislo judicial, em razão de seu
valor paisaglstico, ecológico. turistico. artlstico, histórico, cultural, religioso,
arqueológico, etnográfico ou monumental. sem autorizaç1lo da autoridade competente ou

em desacordo com a concedida:

Pena· reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 218. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entomo,

assim considerado em razão de seu valor paisaglstico, ecol6gico, artistico, turistico,
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização

da autoridade competente ou em dcsscordo com a concedida:

Pena • detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art.219. Pichar, graIitar ou por outro meio conspurcar edificação ou

monumento urbano:

Pena· detenção, de três meses a um ano, cmulta.

Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada
em virtude do seu valor artistico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um

ano de detenção, e multa.

Seçlo V
Dos Crimes contra a Adminlstraçlo Ambiental

§ 3° ~ I crime é culposo:

I • de um sexto a um tel'ço, se resulta dano irreversivel à flora ou ao meio
ambiente em geral;

"
aumentad..:

Pena· detenç1lo. de seis meses a um ano, e multa.

Art.213. Nos' crimes dolosos previstos nesta seção, as pen.. serIo

Art. 220. Fazer o servidor público afirmação falsa ou enganosa, omitir a
verdade, sonegar infonoações ou dados técníco-cientificos em procedimentos de
autorizaçIo ou de licenciamento ambiental:

Pen•• reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 221. Conceder o servidor público licença, autorização ou permisslo
em desacordo com as nonoas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja
realização depende de ato autorizativo do Poder Público:

Pena· detenção, de um a três anos, e multa.
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Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de tres meses a um ano de
detenção, sem prejuízo da multa.

Art. 222. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazÊ-Ia, de

cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:

Pena w detenção, de um atrês anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano,
sem prejuizo da multa.

Art. 223. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no

trato de questões ambientais:

Pena - detenção. de um a três anos, e multa.

CAPÍTULO VI
DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 224. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou

omissão que viole as regras juridicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperal·ão do

meio ambiente.

§ I' São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e

instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do
SISNAMA, designados para as atividades de fiscaliz~ção, bem como os agentes das

Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2' Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir

representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior. para efeito do exercício
do seu poder de policia.

§ 3' A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental

é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo

próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4' As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo

próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições

desta lei.

·Art. 225. O processo administrativo para apuração de infração ambiental

deve obseIVar os seguintes prazos máximos:

I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto

de infração, contados da data da ciência da autuação;

fi - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração,

camadas da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

IH . vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância
superior do SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de

acordo com o tipo de autuação;

IV - cinco dias pflra o pagamento de multa, contados da data do

recebimento da notificação.

Art. 226. As infrações administrativas são punidas com as seguintes

sanções, observado o disposto no art. 163:

I . advertência;

11 - multa simples;

li - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veiculas de qualquer natUIeza utilizados na

infração;

v - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto; .

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X· restritiva de direitos.

§ 10 Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações,

ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2° A advertênciâ será aplicada pela inobservància das disposições desta

lei e da legislação ambientai em vigor, ou de preceitos regnlamentares, sem prejuízo dss

êemais sanções previstas neste anigo.

§ 3° A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência

ou dolo:

I - advertido por irregularidades que tenham' sido praticadas, deixar de

saná-las, no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos

Portos, do Ministério da Marinha;

fi - opuser embaraço à ação fiscalizadora dos órgios do SISNAMA ou da

Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservaçJo,

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5' A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infraçIo .e

prolongar no tempo.

§ 6° A apreensão e destruição referidss nos incisos IV e V do caput
obedecerão ao disposto no art. 182.

§ 7' As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput aerio aplicanu

quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às
prescrições legais ou regnlamentares.

§ 8' As sanções restritivss de direito são:

I - suspensão de registro, licença ou autorização;

fi - cancelamento de registro, licença ou autorização;

li - perda ou restrição de incentivos e beneficios fiscsis;

IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em

estabelecimentos oficiais de crédito;

v - proibição de contratar com.." Administração Pública, pelo periodo de

até três anos.

Art. 227. Os "alares arrecadados em pagamento de multas por infração

ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, ao Fundo Naval, a

fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou a correlatos, confonne dispuser o
órgão arrecadador.

Art. 228. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,

quilograma ou outra medida pertinente. de acordo com o objeto juridico lesado.

Art. 229. O valor da multa de que trata este capitulo será fixado em norma

regnlamentadol'l! e corrigido periodicamente, com base nos indices estabelecidos na

legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o máximo de R$
50.000.000,00 (cinqüenia milhões de reais).

Art. 230. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios ou

Distrito Federal substitui a mult;'federal na mesma hipótese de incidência.

CAPÍTULO VII
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO

AMBIENTE

Art. 23 I. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons
costumes, o Governo brasileiro prestará, no que conceme ao meio ambiente, an~e~a
cooperação a outro pais, sem qualquer ônus, quando solicitado p~:
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I - produção de prova;

11 - exame de objetos e lugares;

rn -informaçlo sobre pessoas e coisas;

IV - presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham

relevincia para a decislo de uma causa;

V - outras formas de assistência permitidas pela legislaçlo em vigor ou

l>elos tratados de que O Brasil seja parte.

§ I' A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da
Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a
seu respeito. ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la.

§ 2' A solicitação deverá conter.

I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;

11 - o objeto e o motivo de sua formulação;

III - a descriçlo sumári~ do procedimento em curso no pais solicitante;

IV - a especificaçlo da assistência solicitada;

v ~ a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quandO' for o
caso.

Art. 232. Para a consecuçlo dos fins visados nesta lei e especialmente para
a reciprocidade da cooperação internacional. deve ser mantido sistema de comunicações
apto a facilitar o intercàmbio rápido e seguro de informações com órgãos de outros
pa/ses.

TiTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 233. Aplicam-se subsidiariamente ao previsto no Titulo vrn desta lei
as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Art. 234. Para o cumprimento do disposto no Titulo vrn desta lei, os
órglos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e
projetos e pelo controle e fiscalizaçlo das atividades suscetiveis de degradarem a
qualidade ambiental. ficam autorizados a celebrar. com força de titulo executivo
extrajudicial, termo de compromisso com pessoas fisicas ou jurídicas responsáveis pela
construção. instalação. ampliaçlo e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores.
bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.•

§ I' O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á,
exclusivamente. a permitir que as pessoas fisicas e jurídicas mencionadas no caput
pouam promover as necessárias correções de suas atividades. para o atendimento das
exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes. sendo obrigatório que o

respectivo insttumen~~ disponha sobre:

I • o nome. a qualificaçlo e o endereço das partes compromissadas c dos
respectivos representantes legais;

11 - o prazo de vigência do compromisso. que, em função da complexidade
das obrigações nele fixadas. poderá variar entre o minimo de noventa dias e o máximo de
cinco anos. com possibilidade de prorrogaçlo por igual periodo;

III· a descriçlo detalhada de seu objeto e o cronograma fisico de execução
e de implantação das obras e serviços exigidos;

IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa fisica ou jurídica
compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não-cumprimento das
obrigações nele pactuadas;

v •o foro competente pora dirimir litígios entre as partes.

§ 2' No tocante aos empreendimentos em curso no dia 30 de março de
1998. envolvendo construçlo. instalação. ampliação e funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadoras de recursos ambientais. considerados efetiva ou potencialmente
poluidores. bem como os capazes. sob qualquer forma. de causar degradaçlo ambiental. a
assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas fisicas e jurídicas
interessadas. até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito
protocolizado junto aos órgãos competentes do SISNAMA.

§ 3' Da data da protocolização do requerimento previsto no parágrafo
anterior e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão
suspenaas, em relaçlo aos fatos que deram causa à celebração do instrumento. a aplicação
e a execução de sanções administrativas contra a pessoa fisica ou jurídica que o houver
fumado.

§ 4' Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso devedo ser

publicados no órglo oficial competente, mediante extrato. (Art. lO da MP I. 710/98).

Ar!. 235. A redaçIo dos arts. 34. 36 e 37. oriundos da Medida Provisória
Jt 1.605/9g, do ar!. 154. oriundo da Medida Provisória n' 1.662198. e do art. 234. oriundo
da Medida Provisória n' 1.710/98, será automaticamente substituida:

I - pela redaçlo dada pelas respectivas leis de converslo ao dispositivo que
deu origem ao artigo;

11 • pela nova redação dada pela reedição das respectivu medidu
provisórias ao dispositivo que deu origem ao artigo.

§ I' No caso dos artigos 34, 36 e 154, passará a ter viaencia o dispositivo

legal suspenso, cujo conteúdo· será inc'''l'orado a esta lei, substituindo o arligo
correspondente, nas hip6teses de:

1- rejeição da medida provisória;

11- nIo reedição da medida provis6ria;

rn -reediçlo da medida provisória com supressão do dispositivo que deu
origem ao artigo.

§ 2' O artigo 37 será excluído desta lei nas hip6teses de rejeição ou não
reedição da Medida Provisórià n' 1.605/98 ou de reedição desta com a supressão do seu
art. 2'.

§ 3' O artigo 234 será exc1uldo desta lei nas hip6teses de rejeição ou não
reedição da Medida Provisória n' 1.710/98.

Ar!. 236. O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 237. Esta lei entra em vigor na data de Sua publicação.

Art. 238. Revogam-se:

I - oS arts I' a 14, 16 a 43. e 45 a 50 da Lei n' 4.771, de 15 de setembro de
1965;

11 - os arts 29. 30, 31 e 32, os §§ I' e 2' do art. 33, o ar!. 34. as alineas"a".
"c", "d" e "e" e oS §§ I' e 2' do ar!. 35, e os arts 36, 37, 38. 39, 40. 41. 42. 43. 44. 45, 46.
47,48.49.54, 57, 59. 60, 61, 62 e 63 do Decreto-Lei n' 221, de 28 de fevereiro de 1967;

rn -os arts I' a 8' e 10 a 18 da Lei n' 8.723. de 28 de outubro de 1993;

IV - a Lei n' 5.197, de 3 de janeiro de 1967; a Lei nO 5.357. de 17 de
novembro de 1967; o Decreto-Lei n' 1.413, de 14 de agosto de 1975; a Lei nO 6.803, de 2
de julho de 1980; a Lei n' 6.902. de 27 de abril de 1981; a Lei 6.938, de 31 de agosto de
1981; a Lei n' 7.643, de 18 de dezembro de 1987; a Lei n' 7.661. de 16 de maio de 1988;
a Lei n° 7679. de 23 de novembro de 1988; a Lei n' 7.754. de 14 de abril de 1989; a Lei
nO 7.797. de 10 de julho de 1989; e a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
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ANEXO
Quadro de Especificações

Óleo Diesel de Referência para Ensaios de Consumo e Emissões

CARACTElUSTlCAS UNIDADES Dísponívcl a partir de METODOS
JanJ97

D~io:

Pl.E.
10%
SO% CO min 245
90% 320-340 MB-45
P.F.E. máx370

Enxofre to,,1 %muSI mix.·O.OS MB-I06

Ponto de fulgor 'c mín. SS MB-48

Viscosidade a 37,8· C cll 2.5-3.5 MB-293

inzu %masSI mix.O.OI MB-47

Indico d< Corteo - 48-54 AS'lMD.976

~oAromitico %V IS-25 AS'lM D-3238

c.F.P.P. 'C mixS EN 116 ou IP 309

Densidade a 2014' C · 0.835-0.845 MB·I04
Relativa

~ividade ao Cobre · máx.l MB-287
3HaSO'C

Ralduo de Carllono dos %1lWU mix.0.20 MB-290
10% rmais de deS!.

Água e sedimentos %V ·mix.O.OS MB-38

~AS'lM · mix.3 MB-3S1

Alp<cto lúnpido Visual

JUSTIFICAÇÃO

O presente proj.to d. lei, .laborado sob a orientação do Grupo

de Trabalho para Conlolldaçio da Legislaçlo Brulleir.. instituído p.la Me..

Diretora da Cimara dOi DepntadOl, reúne em um único t.xto o que dispãc a I.gislação

federal em vigor sobre meio ambient•.

A consolidação da l.gislação ambiental brasileim vem atender a

tr!s objetivos .principms. Prim.iramente, ao que dispõe a Lei Complementar n' 95, d.

1998, que, além d. di!l"iplinar os procedimentos inerent.s à .labomção das I.is,

determina que a legislação brasileira seja consolidada confonne os temas ou grupos de

temas de que trata. Numa primeira .tlp.. a Lei Complementar n' 95 d.termina que as leis

sejam agrupadas na fonna d. compilaçõ.. que teriam o mérito d. ordenar s.us

dispositivo•• facilitar um posterior trabalho d. codificação, onde os .ventuais conflito..

contradições • até erros conc.ituais poderiam ser .•liminados. Em s.gundo lugar, ao
ordenar de man.ira lógica e si.temática os dispo.itivos l.gms, a consolidação propiciará

uma .nonn. vantagem para o conhecimento, a interpretação. a aplicação dos mesmos.

Por último, ter·••·á a oportunidade d. revogar explicitamente os dispositivos que foram

revogados implicitamente por outras l.is ou que não foram recepcionados p.la

Constituição Fed.ral d. 1988.

Dentro do espírito .da citada I.i complementar, nio:f~~

introduzidas quaisquer modifiCSÇÕCI no texto I.gal que altCIaSSem o mérito das [~

consolidadas. Pct!Cguiu-se, cOmo diretriz, obter um texto para votação em rito próprio,

= que só seriam permitidas emendas aditivo ou sopressivas, lituitadas a matérias que já

constam das leil • decretos·l.is consolidado••

Assim, a metodologia seguida no trabalho impô., basicamente, OI

seguintes~s ou açilcs:
• levantamento das I.is, decreto.·l.is • medidas provisórias =

vigor no campo do direito ambiental;
- anüise d. cada dispositivo das l.is, decrctos-l.is • medidas

provisórias, para dctccyio d. revogaçõ.. impllcitas e cosos d. nio·reccpção pela

Constituiçio Fcdera1;

• redi.tribuição da l.gislação em titulos • capítu1ol, tendo em

vista fonnar úm cOipO l.gal único;

- .labomção de tabela d•.corrcspond!ncía entre OI dilJlOlÍtivos

atum. da legi.lação, • s.u correspondente texto consolidado, anotando-sc u justificativa

para .v.ntuais adaptações d. rOdaçlo;

• elaboraçip d. tabela resumo, já com OI artigos CODIOIidadoc

reordenado. nos re.pectivos títulos • capítulos, com anotaçlo da oril= de cada um

d.l.s;

• elsboraçio do texto do projeto d. lei propriamente dito.

No caso das medidas provisóriu, a oricntaçlo foi de que seu

ccnteúdo d.v.ria ser inCOiporado ao proj.to de consolidaçio, por constitulrcm I.gislaçio

.m vigor. Trabalhou·s. com a hipótese d. que, no rito próprio 'lu. será instituído para
votaçilo dos proj.tos d. consolidação, os dispositivos que forem orilináriOl d. medidu

provi.óri...erilo automaticamente alterados pela respectiva lei decorrent. do projeto d.

conversio. Especificamente, foi incluido no proj.to o cont.údo da Medida Provil6ria n'

1.605/98, que altera parte da Lei n' 4.771, de 1965, no que se refere à exp1onçio

florestal. às rcservu I.gais de propriedades rurail na AmlZÔnia, bem como oref~ à
Medida Provisória n' 1.662198, que altera o art. 9" da Lei n' 8.723, de 1993, e a Medida

Provisória n' 1.710/98, que acrescenta dispositivo à Lei n' 9.605/98.

Ainda podem gerar pol!mica os vetos do Presidente da República

a alguns dispositivos da Lei n~ 9.605, d. 1998 ("sanções penais e adlnillistrativa.r

ambientais") • que ainda nio foram apreciados pelo CouJrcPO Nacional.
Compreendemo. que ..... dispositivos nio estio = viaor ., portallto, nio elevem
constar do projeto d. consolidaçio. Para est. dctalbc dcva-·...á CItar _ qumdo da

discussão. votação do p~j.to.

Buscou·se, com o máximo rigor, manter o texto do projeto d.

consolidação com o mesmo sentido daqu.l. existent. DOI diIpoIitiVOl lepis
consolidados. Para cumprir .... diretriz, somente foram toleradas mudançu de redaçio

para:

• conigir erros indíJcutiveil de portUJU!s. inclusive quanto à

colocação de pontuaçio;

- conigir problcmu d. técnica I.Jislativa;

• adaptar dispositivos quanto à temporalidad.;
- adequar dispositivos à Constituição Fed.ral. notadamente

quanto à distribuição decompetõncias .ntre os .nt.. da Federação;

• adequar dispo.itivos li atual ..trutura inltitucional do Poder
Executivo fed.ral;

- possibilitar ref.rências cruzado .ntre artigos, tornalldo-u
co.rent.. com o t.xto consolidodo;

• ordenar os dispositivos, d. fonna lógica, dentro de uma lei
ambi.ntll unificada;

• adaptar a l.gislação à L.i n' 9.605, de 1998, que trala du
sançõ.. pcnsis • administralivas ambi.ntals.

At.nção foi dada, inclusive, à seqo!ncia dos artigos, pois muitu

vez.. sua ord.m no, texto legal interfere em sua interpretaçlo • aplicaçio.•

Com ..... limitações, justificáv.i. perante OI objdIVOI do

trabalhl>, iíiÕ'pudcram .er sanados .ventuall erros técnicos. contradiÇÕCI cxiItcnlcI na
l.gi.lação ambiental. Nem foi possív.l compl.tar as várias lacunal hoje cxiIIcnleI .-.

legislação. Essas tarefas, certamente facilitadas pelo ordenamento proporcíonado por esta
proposta d. consolidaçio, ficaria para uma etapa posterior.

o trabalho de consolidaçio resultou em um texto com nove
titulos, a saber:

• Titulo I • Da PoUtlca Naelolla! do Melo Alllbiellla, que

engloba bssicarnent. o conteúdo do Lei n' 6.93~,de,31 de agosto dc.I981 ("tIbpiM mIJn
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a Política Nacional do Meio Ambiente. seus fins e mecanismos de formulação e

aplicação'~ e da Lei n° 7.797. de lO de julho de 1989 ("cria o Fundo·Nacional de Meio

Ambiente'~;

- TItulo 11· Da Proteção à Flora. que reúne o conteúdo da Lei

nO 4.771. de 1965 ("Código Florestal/~ e da Lei n° 7.751. de 1989 ("estabelece medidas

para proteção das florestas existentes nas nascentes dos rios '~;

- TItulo 111 • Da Proteção à Fauna. que consolida o conteúdo da

Lei n° 5.197. de 1967 ("dispõe sobre a proteção àfauna '~;

- Titulo IV - Da Proteção dos Recursos Aquáticos Vivos. que

reúne os conteúdos de parte do Decreto Lei n° 22 ~'.de 1967 ("dispõe sobre a proteção e o

estímulo à Pesca'~ e da totalidade da Lei n° 7.643. de 1987 (''proíbe a pesca de cetáceo

nas águas jurisdicionais brasiÍeiras'1 e da Lei n° 7.679. de 1988 ("dispõe sobre a

proteção da pesca de espécies em períodos de piracema '1;

- Titulo V· Das Unidades de Conservaçlo. que contém a Lei n°

9.602. de 1981 ("dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção

Ambiental'1, juntamente com dispositivos sobre Unidades de Conservação constantes da

Lei n° 4.771, de 1965 ("Código Florestal'1. da Lei n° 5.197. de 1967 ("dispõe sobre a

proteção à fauna") e da Lei n° 6.938. de 1981 ("dispõe sobre a Política Nacional do Meio

Ambiente. seusfins e mecanismos deformulação e aplicação'1;

- Titulo VI • Do Gerenciamento Costeiro. que traz à

consolidação o texto da Lei n° 7.661. de 1988 ("institui o Plano Nacional de

Gerenciamento Costeiro'1;

• Titulo VII • Do Controle da Emissão de Poluentes. que

consolida os textos do Decreto-Lei n° 1.413. de 1975 ("dispõe sobre o controle da

poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais'~. da Lei n° 6.803. de

1980 ("dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas

de poluição'1. da Lei n° 8.723. de 1993 ("diSpõe sobre a redução de emissão de poluentes

por veículos automotores e dá outras providências'~ e da Lei nO 5.357. de 1967

("estabelece penalidades para embarcações e terminais marítimos ou fluviais que

lançarem detritos ou óleo em águas brasileiras e dá outras providências");

TItulo VIII • Du Sançies Penais e Administrativas

Ambientais. constituído pela Lei n8 9.605, de 1998 ("dispõe sobre as sanções penais e-administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras

providências'~, com algumas complementações decorrentes da reunião. em texto único.

da legislação ambiental;
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Titulo Ix . Disposiçlles FinaiS - reúne especificidades, como a

relação dos decretos-leis, leis e partes destas que serão revogados em conseqüência da

consolidação.

Por envolver temas relacionados ao mesmo tempo com o meio

ambiente, com a agricultura e com a saúde pública. não foi incorporada à consolidação a

Lei n° 7.802, de 1989 que "dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a

embalagem e rotulagem, o transporte. o armazenamento, a comercialização, a

propaganda comercial. a lItilização, a importação. a exportação. o destino final dos

resíduos e embalagens. o registro. a classificação, o controle. a inspeção e a fiscalização

de agrotóxicos, seus componentes e afins". Segundo apurou-se, os vários setores

interessados pensam estar melhor esta matéria-em legislação específica.

Em resumo, o projeto permite a revogação total de doze diplomas

legais: Lei n° 5.197, de 1967, Lei n° 5.357, de 1967, Decreto-Lei n° 1.413, de 1975, Lei

nO 6.803, de 1980, Lei n° 6.902, de 1981, Lei n° 6.938, de 1981, Lei nO 7.643, de 1987,

Lei n° 7.661, de 1988, Lei n° 7.679, de 1988, Lei n° 7.751, de 1989, Lei nO 7.797, de

1989, e Lei n° 9.605, de 1998. Serão ainda revogados os dispositivos que tratam

exclusivamente de meio ambiente do Decreto-Lei n° 221, de 1967. Quanto à Lei n°

4.771, de 1965, e à Lei nO 8.723, de 1993, revogar-se-ão todos os seus dispositivos com

exceção dos atingidos por medidas provisórias.

Submetendo ao Congresso Nacional este projeto de lei que

"consolida a legislação ambiental brasileira", o Grupo de Trabalho para Consolidação

da Legislação Ambiental Brasileira cumpre mais uma etapa de sua missão.

Sala das Sessões, em de de 1998.

--=/J '- C-J 12. A-o.~b.

F/ CTc L. ((I. -&..". )
De~tado Bonifácio de Andrada

Coordenador do Grupo de Trabalho para Consolidação da Legislação Brasileira
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REDAÇÃO PROPOSTA

ITiTUlO I - DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

CAPíTULO I - DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

ORIGEM
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Art. 2° A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidadeIArt. 2 ° da Lei nO 6.938/81.
ambiental propicia à vida, visando assegurar, no Pais, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:
I - açao governamental na manutenção do equillbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio
público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
11 - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
11I - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
IV -controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
:VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e para a proteção dos recursos
ambientais;

l
'vll - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII - recuperação das áreas degradadas;
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X - educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-Ia
para participação ativa na defesa do meio ambiente.

IArt. 3° Para os efeitos desta lei, entende-se por: ------- -IArt. 3 ° da Lei nO 6.938/81 I
I - meio ambiente: o conjunto de condições, leis, innuências e interações de ordem flsica, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
'11 - degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das caracteristicas do meio ambiente;
,11I - poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

~
Ia) prejudiquem a saude. a segurança e o bem-estar da população;

) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
) afetem desfavoravelmente a blo\a:
) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

:e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos:
IV - poluidor: a pessoa f1sica ou jurldica. de direito público ou privado. responsàvel, direta ou indiretamente. por
latividade causadora de degradaçao ambiental;
IV -recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores. superficiais e subterraneas, os estuários, o mar territorial,
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solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.
,Art. 4° A Polllica Nacional do Meio Ambiente visará: .-_._._... ·----!Ai1:40 dÚ.erõõ 6:93ãTéTÃS-expressões-oÕeloü·
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a prestlrvação da qualidade do meio ambiente e do foram substituídas por "ou". Retirada a referência a
lequWlbrio ecológico; Territórios, por ser desnecessária.
11 - à definição de áreas prioritârias de açao governamentat relativa à qualidade e ao equilibrio ecológico, atendendo
aos interesses da Uniaà, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
/li - ao estabelecimento de critérios e padrões de Qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de
:recursos ambientais;
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos
ambientais;

=à difusêo de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgaçao de dados e informações ambientais e à
formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equNlbrio

ico;
VI - ã preservação e resta~raçao dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racionul e disponibilidade
permanente, concorrendo para a manutençao do equillbrio ecoI6gico propicio à vida;
lVlI - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e, ao
usuário, da contribuiçaopela utilizaçao de recursos ambientais com fins econômicos.

iArt. 5° As diretrizes da PoIltica Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos destinados a Art. 5 ° da Lei nO 6.938/81. Apenas foi introduzida
orientar a ação dos Governos da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios no que se relaciona com a remissão, dada a estrutura do projeto
Ipreservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os principios estabelecidos consolidador. Retirada a referênCIa a Territórios,
!no art.2° desta lei. por ser desnecessária.
Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes
!da Política Nacional do Meio Ambiente. .

CAPiTULO 11 - DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

. 6° Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito F~erat e dos Municipios, bem como as fundações Art. 6° da lei 6.938181, com adaptações
,inslituldas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema decorrentes da atual estrutura inslilucional do
INacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: Poder Executivo federal. Retirada a referência a
I - Órgão Superior: o Conselho de Governo, com a função de al'sessorar o Presidente da República na formulação Territórios, por ser desnecessária.
,da polltica nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais.
,11 - Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional de 'Meio Ambiente - CONAMA, com a finalidade de
~ssessorar, estudar e propor ao ~nselhode Governo, diretrizes de polllicas gOvemamentais para o meio ambiente
L os recursos naturais. e deliberar, no âmbito de sua competência. sobre normas e padrões compatlveis com o meio
ambiente ecologicamente equilibrado e essenciaf à sadia qualidade de vida;
111 - órgão Central: o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia legal, com a finalidade de
iplanejar, coordenar, supervisionar e controlar, como 6rgão federal, a polltica nacional e as diretrizes governamentais
ifixadas pata o meio ambiente;
IV - Órgão Executor. o tnstilulÓ BraSileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, com a
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Art. 90 da Lei no 6.938181 .
Eliminadas expressões exemplificativas e ti"àqldo

. 8° sao instrumentos da PoIllica Nacional do Meio Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;

CAPITuLO 111- DOS INSTRUMENTOS DA POLincA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

JfinaIidade de executar e fazer executar, como 6rgIo federal. a poIllica nacional e as diretrizes governamentais
adas.para o meio ambiente; •
- órgaos SeccionaIs: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela exeeuçAo de programas e projetos e

controle e fiscallzaçao de atividades capazes de provocar degradação ambiental;
1- órgaos Locais: os ilrgAos ou entidades municipais. responsáveis pelo controle e fISCalização dessas atividades.
1· Os Estados elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente,

'ados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. .
2" Os Murliclpios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas

~
as no. parâgrafo anterior.

3" Os órgãos central, executor. seccionais e locais deverão fornecer os resultados das anâlises efetuadas e sua
ntaçAo. quando soIlciIados por pessoa legitimament& interessada.

,§ ... De acordo COI)1 a legislaçAo em vigor. 6 o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de apoio técnico e
Cientifico às atividades do IBAMA. .I . . - .
(.'rt. 7" Compele ao CONAMA: Art. 8" .da Lei 6.938181. .com adaptações
,I - estabelecer. mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou decorrentes da atual estrutura institucional do
IpotencIalmente poIuidoras. a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; Poder Executivo federal. Também atualizaçoes
lll- detenninar, qUando julgar necessãrio, a reallzaçao de estudos das alternativas e das passiveis conseqüências dos tempos verbais.

ntais de projetos púbficos ou privados, requisitando aos órgaos federais. estaduais e municipais, bem assim a
,!idades privadas. as informações Indispensáveis para a apreciaçAo dos estudos de impacto ambiental, e
pectivos relatórios. no caso de obras ou atividades de significaliva degradação ambiental, especialmente nas' .

reas consideradas palrimOnio nacional;
111- decidir. como última Instancia administrativa em grau de recurso, mediante depósito prévio. sobre as multas e

s penalidades Impostas pelo IBAMA; .
,N - homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias em obrigações de executar medidas de
'interesse para a proteção ambientll;

- determinar. mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de beneficios fiscais concedidos pelo Poder
'blico federal. em carãter geral ou condicionaI. e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento

estabelecinenlos federais oficiais de crédito;
I - estabelecer, privativamente. normas e padrões nacionais de controle da poluição por velculos automotores,

aves e embarcações. mediante audiência dos Ministérios competentes;
I - estabelecer normas. critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente,

vistas ao uso racional dos recursos ambientais.
IParâgrafo único. O Ministro do Melo Ambiente;dos R8CUfSOS HIdricos e da AmazOnia Legal é. sem prejulzo de suas

IlÇões. o Presidente do CONAMA:

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



1/- o zoneamento ambiental; "e/ou" por "ou".
111 - a avaliação de impactos ambientais; Pequenas adaptações decorrentes da distribuição
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; de competências da Constituição Federal.
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologias, voltados para a Maior especificidade quanto à expressão "Poder
melhoria da qua,ldade ambiental; Público", relacionando-o com as respectivás

~
I - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, p.stadual e municipal; esferas de poder.

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
111- o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou
'correção da degradação ambiental;
Ix -a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo IBAMA;
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público federal,
!estadual e municipal a produzi-Ias, quando inexistentes;
XII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente PolUldoras ou UIIII.l:adoras de RccllIsos Alllhltmtals.
1-------- ---.---------.------------.------.--- - .. -----.---
IArt.9O A construção, instalaçi!io, ampliaçl:lo e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilízadoras delArt. 10 da Lei 6.938/81.
recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma,
ide causar degradaçi!io ambiental, dependerl!o de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do
S/SNAMA, e do IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigiveis.
I§ 1° Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial do
Estado, bem como em um periódico regional ou local de grande circulação.
:§ 2" Nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA, o licenciamento ambiental dependerá de
homologação do IBAMA.
i§ 3° O órgãos estadual de meio ambiente e o IBAMA, este em caráter supletivo, poderão, se necessário e sem
prejuízo das penalidades pecuniárias cablveis, determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para
imanter as emissões gasosas, os efluentes IIquidos e os resíduos sólidos dentro das condições e limites estipulados
no licenciamento concedido.
:§ 4° Compete ao IBAMA o licenciamento previsto no caput, no caso de atividades e obras com signiflcalivo impaclo
ambiental, de âmbito nacional ou regional.

iArt.10. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento elCaputdoart.11 da lei 6.938/81.
~scalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA..

~
. 11. A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental serão Os, §§ 1° e 2" do art. 11 da lei 6.938/81,

xercidos pelo IBAMA, em caráter supletivo da atuaçao dos órgãos estadual e municipal competentes. transformados em novo artigo, pois seus
Parágrafo único. Inclul-se na çompetêncla da fiscalização e controle a análise de projetos de entidades públicas ou conteúdos não guardam conexão com o caput.
privadas, objetivando a preservação ou a recuperaçi!io de recursos ambientais afetados por processos de exploraçi!io A redação foi aperfeiçoada com a correta
'predatórios ou potuidores. disposição das vírgulas no § 2".

\Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarl!o a aprovação de projetoslArt. 12 da Lei 6.938181.
habilitados a esses beneficios ao licenciamento, na forma desta lei, e ao cumprimento .' .s normas, dos critérios e
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idos· padrões expedidos pelo CONAMA.
Parágrafo único. As entidades e ÓfgOOS referidos neste artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de
obras e aquisiçao de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do
meio ambiente.

----/--------:-:----------\
. 13. O Poder Público incentivará as atividades destinadas à proteção do meio ambiente, visando: Art. 13 da Lei 6.938/81.

I - ao desenvolvimento, no Pais, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da No artigo original, o uso da expressão "Poder
ualidade ambiental; Executivo" pode ser interpretada como referente

11 - à fabricação de equipamentos antipoluidores; . apenas ao Executivo federal. A luz do texto
111- a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais. cOllbtitucional, no entanto, vê-se que as obrigações
Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do Poder Público destinados ao incentivo das pesquisas ai contidas aplicam-se também aos Estados, ao
lcientiflCas e tecnológicas considerarão, entie as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e Distrito Federal e aos Municipios, pelo que se
desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica. tornou necessaria adequação redacional.-_.__._-- --- .... -_._--_. -- ----_.._-- ,,-

. 14. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesta lei, é o poluidor obrigado. independentemente da § 1° do ar!. 14 da Lei 6.938/81, parte inicial. A parte
lexistência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por suas final do § 1° é desnecessária diante do ar!. 129 da
atividades. Consliluição Federal. Caput revogado. tacilamente

pelos 70, 72, 75 e 76 da Lei nO 9.605/98. O § 2° foi
eliminado em função do novo artigo decorrente do
§ 1° do art. 11, que já dá ao IBAMA a competência
para agir suplelivamente. O § 3° perde o sentido
diante da revogação tácita do caput.

Art. 15. São mantidos, sob a administração do IBAMA: Art. 17 da Lei 6.938/81. A insliluição dos cadastros
I - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de foi operada por lei já passada, o que torna
pessoas fisicas ou juridicas que se dedicam a consulloria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à necessária a adaptação da redação do caput .
.indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de alividades efetiva ou Em relação ao inciso li, deve-se re'pelif a
[potencialmente poluidoras; observação quanto à utilização da fórmula "e/ou".
11 - o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Ulilizadoras de Recursos Ambientais.
para registro obrigatório de pessoas ffsicas ou jurídicas que se dedicam a alividades potencialmente poluidoras ou à
'extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim

mo de produtos e subprodutos da fauna e da nora.

,CAPITULO IV - DO FUNDO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE I

jArt. 16. O Fundo Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo desenvolver os projetos que visem ao uso racional elArt. 1° da Lei 7.797/89, com redação atualizada,
!sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperõljão da qualidade ambiental no uma vez que não cabe mais "instituir" o FNMA.
,sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira.

1Art· 17. Constituem recursos do Fundo-Nacional do Meio Ambiente: IM. lO da Lei 7.797/89, com mudança no tel1ll?$l
I - dotações orçamentêrias da Unil!o; verbal, para atualização.
11 - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a
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receber de pessoas f1sicas e jurldicas;
111 - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicações do seu
património;
IV - outros, deslinados por lei. _0._'- -._------
Art. 18. Os recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente deverão ser aplicados por meio de órgãos públicos dos Art. 3° da Lei 7.797/89, com ajuste de redação.
nlveis federal, estadual e municipal ou de entidades privadas cujos objetivos estejam em consonância com os
objetivos do Fundo Nacional de Meio Ambienle, desde que tais enlidades não possuam fins lucrativos.

1Art. 19. O Fundo Nacional do Meio Ambiente é administrado pelo Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Art. 4° <la Lei 7.797/69, com atualização do nome
Hidricos e da AmazOnia Legat, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Governo. sem prejuizo das do ministério.
competêncil';ls do CONAMA. ..-
Art. 20. Serão Consideradas prioritârias as aplicações de recursos financeiros do Fundo Nacional do Meio Ambiente Art. 5° da Lei 7.797/69, com pequeno ajuste de
em projetos nas seguintes âreas: redação no caput, por questão de técnica
I - Unidades de Conservação; legislativa.
11 - pesquisa e desenvoMmento tecnológico;
III - educação ambiental;
IV - manejo e extensão ftorestal;
V - desenvolvimento institucional;
VI - contróle ambiental;
~II- aproveitamento econômico racional e sustentâvel da ftora e fauna nativas.
§ 1° Os programas serao periodicamente revistos, de acordo com os principias e diretrizes da Politica Nacional do
Meio Ambiente, devendo ser anualmente submetidos ao Congresso Nacional.
§ 2" Sem prejulzo das ações em ambito nacional, serâ dada prioridade aos projelos que tenham sua ârea de aluação
!na AmazOnia Legal.
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CONSOLIDAÇÃO DA I.EGISLAÇÃO AMBIENTAL nRASILEIRA

TíTULO 11
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REDAÇÃO PROPOSTA ORIGEM

ITíTULO II - DA PROTEÇÃO À FLORA . . o. _00 __ o

IArt.21. As florestas existentes no oterritório nacional e as demais formas de vegetação reconhecidas como de\Dispositivo equivalente ao art. 1° da Lei 4.771/65,
utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do Pais, exercendo-se os com exclusão, no parágrafo único, da referência
direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecemo desatualizada ao CPC.
Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às disposições desta lei na utilização e exploração das florestas
,sao consideradas uso nocivo da propriedade.

I
Art.22. Consideram-se de preservação permanente, pelo s6 efeito desta lei, as florestas -;-d;";;;;~ f~or':;"~~~41eIDiSpOSitiVO equival~nte ao art. 2° da Lei 40771165,
vegetação natural situadas: com alteração apenas da numeração, por razões
I - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, desde o seu nlvel mais alto, em faixa marginal cuja largura minima de técnica legislativa.
seja:
a) de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
b) de cinqílenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinqüenta metros de largura;
Ic) de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinqüenta a duzentos metros de largura;
!d) de duzentos metros para os cursos d'água'que tenham de duzentos a seiscenlos metros de largüra;
e) de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos metros;
11 - ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de água naturais ou artifICiais;
11I - nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação
topográfica, num raio minimo de cinqílenta metros de largura;
IV - no topo de morros, montes, montanhas e serras;
V - nas encostas ou parte destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus, equivalente a cem por cento na
linha de maior declive;
1,,1 - nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
1\'11 - nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a cem
,metias em projeções horizontais;
~II - em altitude superior a um mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação.
I§ 1° No caso de flreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perlmetros urbanos definidos por lei
municipal, e nas regiOes metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-é o
ldlsposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os principios e limites a que se refere
este artigo.

§ 20 Para os fins do disposto no inciso 11I, será constituida, nas nascentes dos rios, uma flrea em forma dei Dispositivo equivalente ao art. lO, caput, d~~
paralelogramo, denominada Paralelogramo de Cobertura Florestal, na qual são vedadas a derrubada de árvores e 7.754/89, com ajuste de redação na referê,,*°ao
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qualquer forma de desmatamento. inciso 11I. ----- .. -~-------_. __._.,._-_.

§ 3° Sem prejuizo das demais penalidades previstas no art. 226, a inobservância do disposto no parágrafo anterior Dispositivo equivalente ao art. 4° da lei 7.754/89,
acarretará aos infratores, além da obrigatoriedade de reflorestamento com espécies vegetais nativas. a aplicação de com redação adequada à lei 9.605/98.
multa, fixada em nçrma regulamentadora na forma do art. 229',aplicada em dobro no caso de ~eincidêncía:____

------.--- - --------
§ 4° As dimensões do Paralelogramo de Cobertura Florestal serão fixadas em regulamento, levando-se em Dispositivo equivalente ao art. 3° da Lei 7.754/89,
consideração o comprimento e a largura dos rios cujas nascentes serão protegidas, respeitado o ruio mlnimo com a adequação ao previsto no inciso 11I do ar!. 2°
previsto no inciso 11I. da Lei 4.771/65.

-
Art. 23. Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as Dispositivo equivalente ao art. 3°, caput, da Lei
florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 4.771/65. Suprimida a alinea g por
I - a atenuar a erosão das terras; i[1constilucionalidade.
11 - a fixar as dunas;
11I - a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
IV - a auxiliar a defesa do territ6rio nacional, a critério das autoridades militares;
V • a proteger sltios de excepcional beleza ou de valor cientifico ou histórico;
VI - a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
VII - a assegurar condições de bem-estar púbtico.

Art. 24. A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente s6 será admitida com prévia Texto do § 1° do art. 3° da lei n° 4.771/65.
autorização do Poder Executivo federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos
de ulili$de pública ou .interesse social.

Art. 25. Nas áreas de propriedade privada, onde seja necessário o f1orestamento ou o reflorestamento de Dispositivo equivalente ao art. 18, caput, da lei
preservação permanente, o Poder Público federal poderá fazê-lo sem desapropriá-Ias, se não o fizer o proprietário. 4.771/65, com ajuste de redação.

Art. 26. Não é permitida a derrubada de florestas situadas em áreas de inélinação entre vinte e cinco e quarenta e Dispositivo equivalente ao art. 10 da lei 4.771/65,
cinco graus, s6 sendo nelas tolerada a extração de toros, quando em regime de manejo sustentável. com atualização de redação por meio da

introdução do conceito de manejo sustentável.
-

Art. 27. Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato do Poder Público, por motivo de sua Dispositivo equivalente ao art. 7° da Lei 4.771165.
localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes. Redação mantida na integra.

Art. 28. Consideram-se de interesse público: Dispositivo equivalente ao art. 4° da Lei 4.771/65,
I - a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas, visando à adequada conservação e propagação da com alteração apenas de redação, por razões de
vegetação florestal; técnica legislativa.
11- as medidas com o fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças que afetem a vegetação florestal;
11I • a difusão e a adoça0 de métodos tecnológicos que visem a aumentar economicamente a vida útil da madeira e o
seu maior aproveitamento em todas as fases de manipulação e transformação.

Art. 29. Na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de colonização e de reforma agrária, não devem Dispositivo equivalente ao art. 8° da lei 4.7].1165..
ser incluidas as áreas lIorestadas de preservação permanente de que trata esta lei, nem as florestas necessãrias ao Redação mantida na Integra. (PU"~~~
abastecimento local ou nacional de madeiras e outros produtos florestais. • <, '(;1. "
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!M.3O. As florestas de propriedade particular, enquanto indivisas com outras, sujeitas -a regime especial, ficamlDiSpoSitivO equivalente ao art. 9" da lei 4.771/6&.
.subordinadas às disposições que vigorarem para estas. Redação mantida na Integra.

IM: 31. O comércio de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá de licença da autoridade competente. IDispositivo equivalente ao art. 13 da lei 4.771/65.
Redação mantida na Integra.

[Art. 32. Além dos preceitos gerais 8 que está sujeita a utilizaçao das florestas, o Poder Público federal, estadual ou Dispositivo equivalente ao art. 14 da lei 4.771/65.
moolclpal poderã: Redação alterada, para inclusão da referência ao
t - prescrever outras normas que atendam às peculiaridades locais; Municipio, compatibilizando o texto com a
11 - proibir ou limitar o corte das espécies vegetais consideradas em via de extinção. delimitando as áreas Constituição Federal.
compreendidas no ato, fazendo depender, nessas áreas, ~e licença prévia o corte de outras espécies;
IJI • ampliar o registro de pessoas f1slcas ou jurldicas que se dediquem à extração, indústria e comércio de produtos
!ou subprodutos Ilorestais.

iM.33. A exploraçao de florestas e de formações sucessoras, tanto de domlnio público como de-d~mi~k;"privado'IDiSPositiVoequival.ente ao art. 19 da Lei 4.771/65.
Idependerá de aprovação prévia do IBAMA, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição Redação mantida na integra.
,ftorestal e manejo compallveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.
IParégrafo único. No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de
,espécies nativas.

1Art. ;w. A utilização das áreas com cobertura florestal nativa na região Norte e parte Norte da região Centro-Oeste Dispositivo equivalente ao art. 3° da MP 1.605198,
,somente serã permitida sob a forma de manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obedecendo aos princlpios de o..-qual, uma vez aprovado, revoga tacitamente o
!conS8fV8çAo dos recursos naturais, conservação da estrutura da floresta e de suas funções, manutenção da ar!. 15 da Lei 4.771/65. Redação mantida na
diversidade biológica e desenvolvimento socloeconOrnico da região, e demaill fundamentos técnicos estabelecidos Integra.
!em regulamento. (Art. 3" da MP 1.605198.) .

IM. 35. As florestas de domlnio privado, não sujeitas ao regime de utili~o limitada e ressalvadas as deIDispositivo equivalente ao art. 16 da Lei 4.771/65,
!preservação permanente, previstas nos arts 22 e 23, são suscellveis de exploração, obedecidas as seguintes com atualização de redação.
'restrições: .
I - nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste não enquadrada na Amazônia Legal, as derrubadas de florestas nativas,
primitivas ou regeneradas, só serão permitidas desde que seja, em qualquer caso, respeitado o limite minimo de

!vinte por cento da área de cada propriedade com cobertura arb6rea localizada, a critério da autoridade competente;
11 - nas regilles citadas no inciso anterior, nas áreas já desbravadas até 15 de setembro de 1965 e previamente
eas pela autoridade competente, serão proibidas as derrubadas de ftorestas primitivas, quando feitas para

paçIo, do solo com cultuta e pastagens, permitindo-se, nesses casos, apenas a extração de árvores para
de madeira;

11I • nas áreas ainda incultas em 15 de setembro de 1965, nas reglOes citadas nos dois incisos anteriores, as
~derrubadas de ftorestas primitivas, 1'\01 trabalhos de instalação de novas propriedades agrfcolas, só serão toleradas
até o mãximo de cinqller.ta por cento dà Area da propriedade;
IIV. nas reglOes Sudeste e Sul, as áreas revestidas por formações ftorestais em que ocorre o pinheiro brasileiro,
\Araucaria 8ngtJStifolla. não poderAo ser destlorestadas de forma a provocar a eliminação permanente das flores~s,
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toItQndo-se somenIe • uptoraçIo racional deslas, observadas as prescrições ditadas peta técnica, com a garantia
de permanência dos maciços em boas condições de desenvolvimento e produção;
IV - na regiêo Nordeste, o corte de ilrvores e a exploração de florestas só serâo permitidos com a obseJVâllcia de
plaoos t6cnicos de conduçao e manejo. na forma de norma regulamentadora.
§ 1° Nas propriedades rurais, compreendidas no inCiso I, com área entre vinte e cinqüenta hectares, computar-se-ão.
para efeito de fixaçAo do limite percentual, além da cobertura floresial de qualquer natureza, os maciços de porte
!arbóreo. sejam frutfteros, ornamentais ou industriais.
§ 2" A reseJVa legal, assim entendida a área de, no mlnimo, vinte por cento de cada propriedade onde não é
permitido o corte raso, deverá ser averbada na matricula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada
a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer liIulo, ou de desmembramento da área.
§ 3° Aplica-se às áreas de cerrado a reseJVa legal de'viritffpô(cento, para todos os efeitos legais.

--------1------------
'Art. 36. Na regUlo Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é permissivel desde Dispositivo equivalente ao arl. 44 da Lei 4.771165,
que permaneça com cobertura arbórea pelo menos cinqüenta por cento da área de cada propriedade. com a redação dada pelo art. 1° da MP 1.605198.
!§ 1° A reserva legal. assim entendida a ârea de, no minimo, cinqüenta por cento de cada propriedade, onde não é Redação mantida na integra.
permitido o corle raso, será averbada à margem da inscrição da matricula do imóvel no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteraçâo de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer lilulo ou de
idesmembramento da ârea.
§ 2" Nas propriedades onde a cobertura arbórea se conslilui de fitofisionomias florestais, não será admitido o corte
raso em pelo menos cltenta por cento dessas tipologias florestais.
,§ 3" O disposto no parâgrafo anterior não se aplica às propriedades ou às posses em processo de regularização,
assim declaradas pelo Instituto Nacional de Colo{lização e Reforma Agrária • INCRA, ou pelos órgãos estaduais
!competentes, com áreas de até cem hectares, nas quais se.pratique agropecuária familiar.
§ 4° Para efeito do disposto no caput, entende-se por região Norte e parte Norte da região Centro-Oeste os Estados
Ido Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além das regiões situadas ao norte do
paralelo 13° S, nos Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44°W, no Estado do Maranhão.
§ 5° Nas áreas onde estiver concluldo o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala igualou superior a 1:250.000,
,executado segundo as diretrizes metodológicas estabelecidas pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República e aprovado por órgão técnico por eta designado, a distribuição das atividades econômicas
será feita conforme as indicações do zoneamento, respeitado o limite mínimo de cinqüenta por cento da cobertura
arbórea de cada propriedade, a titulo de reserva legal. (Redação dada pelo art. 1° da MP 1.605198 ao arl:44 da Lei
4.n1165).

1Art. 37. Nao será permitida a expando da convefSão de éreas arbóreas em áreas agrlcolas nas propriedades ruraisIDispositivo equivalente ao Art. 3° da MP 1605198.
'ocalizadas nas regiOesd~s no art. 36 desta lei, que possuam éreas desmatadas. quando for verificado que as
referidas éreas encontrem-se abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capaeidade
Ide suporte do solo.
Paritgrafo único. Entende-se por éreas abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada aquelas que
Inao correspondem às flnalidadés de produçao agropecuária que juslifiquem o incremento de érea convertida. (Art. 20
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da MP 1.6D5I98}. ._.---" .~---

Art. 38. Nos loteamentos de imóveis rurais, a área destinada a completar o limite percentual fixado no inciso I do art. Dispositivo equivalente ao art. 17 da Lei 4.771/65,
35 poderá ser agrupada numa só porção em condomínio entre os adquirentes. com ajuste de redação. -----
Art. 39. As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grandes quantidades de matéria-prima f1orestallDiSPOSitiVO equivalente ao art. 20, caput, da Lei
devem manter, dentro de um raio em que a exploração e o transporte sejam julgados econômicos, um serviço 4.171/65, com ajuste de redação.
organizado, que assegure o plantio de novas areas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção
sob exploração ral.ivnal, seja equiVêlltlnlt: <>" ':'vlI:>umido para o seu abastecimento.

Art. 40. As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, á base de carvão vegetal, lenha ou outra matéria-prima Dispositivo equivalente ao art. 21 da Lei 4.771/65.
florestal, são obrigadas a manter florestas próprias para exploração racional ou a formar, diretamente ou por Redação mantida na integra.
intermédio de empreendimentos dos quais participem, florestas destinadas ao seu suprimento.
Parágrafo único. A autoridade competente lixará para cada empresa o prazo que lhe é facu/lado para atender ao
disposto neste artigo, dentro dos limites de cinco a dez anos. - _.- ..- _._-_ ..__.---- .__ .. _._-- -" -
Art. 41. O emprego de produtos f1prestais ou hulha como combustlvel obriga o uso de disposilivo que impeça difusão Dispositivo equivalente ao arl. 11 da Lei 4.771/65,
de fagulhas suscetíveis de provocar incêndios em florestas e demais formas de vegetação. com exclusão do termo "marginal". por ser sem

sentido. ---_ .. _---_ ..
Art. 42. É proibido o uso do fogo nas florestas e demais formas de vegetação. Dispositivo equivalente ao art. 27 da Lei 4.771/65.
Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais juslilicarem o emprego do fogo em prálicas agropastoris ou Redação mantida na integra.
florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Público, circunscrevendo as àreas e estabelecendo
normas de precaução.

-
Art. 43. Em caso de inCêndio rural, o qual não possa ser extinto com os recursos ordinári~;'- c;~';p-et~ '~ão só a~ Dispositivo equivalente ao art.. 25 da lei 4.771/65,
servidor da administração ambiental, como a qualquer outra autoridade pública, requisitar os meios materiais e com ajuste de redação.
convOCar os homens em condições de prestar auxilio.

-- ---
Art. 44. Ficam obrigados aO registro no IBAMA, os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização Dispositivo equivalente ao art. 45, caput e §§ 1° e
de motosserras, bem como aqueles que adquirirem este equipamento. 2°, da Lei 4.771/65, com a supressão, no § 2°, do
§ 10A licença para o porte e uso de motosserras será renovada a cada dois anos perante o IBAMA. prazo de 180 dias.
§ 20Os fabricantes de motosserras ficam obrigados a imprimir, em local visivel deste equipamento, numeração cuja
seqüência será encaminhada ao IBAMA, e constará das correspondentes notas fiscais. .

-- ._.. ----------
Art. 45. Nenhuma autoridade poderá permitir a adoção de livros escolares de leitura que não contenham textos de Dispositivo.equivalente ao art. 42, caput e §§ 1° e
educação florestal, previamente aprovados pelo Conselho Federal de EdUcação, ouvido o órgão ambiental 3°, da Lei 4.771/65, com a supressão, no caput. do
competente. prazo de dois anos e da referência <lUS Estados no
§ 10 As estações de rádio e televisão incluirão, obrigatoriamente, em suas programações, textos e dispositivos de §3°.
interesse florestal, aprovados pelo órgão competente no limite mínimo de cinco minutos semanais distribuídos ou
não em diferentes dias.
§ 2" A União promoverá a criação e o desenvolvimento de escolas para o ensino florestal, em seus diferentes níveis.

Art. 46. A Semana Florestal será obrigatoriamente comemorada, em datas fixadas para as diversas regiões do Pais Dispositivo equivalente ao art. 43 da lei 4.g~.
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por decreto federal, nas escolas e estabelecimentos publicos ou subvencionados, por meio de programas objetivos Redação atualizada.
em que se ressalte o valor das florestas, em face dos seus produtos e ulilidades, bem como sobre a forma correta de
conduzi-Ias e perpetuá-Ias.
Parágrafo unico. Para a Semana Florestal serão programadas reuniões, conferências, jornadas e outras solenidades
e festividades com o objetivo de identificar as florestas como recurso natural renovável, de elevado valor social e
econômico.

_...- ..-..~.
Art. 47. Os estabelecimentos oficiais de crédito concederão prioridades aos projetos de f1orestamento, Art. 41 da Lei 4.771/65. O' Conselho Florestal
reflorestamento ou aquisição de equipamentos mecãnicos necessários a esses projetos, obedecidas as escalas Federal foi extinto pelo Decreto-Lei 289/67. Apesar
anteriormente fixadas em lei. de mantidj3, expressão "obedecidas as escalas
Parágrafo único. Ao Conselho Monetário Nacional, dentro de suas atribuições legais, como órgão disciplinador do anteriormente fixadas em lei" parece carecer de
crédito e das operações crediticias em todas suas modalidades e formas, cabe estabelecer as normas para os sentido.
financiamentos florestais, com juros e prazos compativeis, relacionados com os planos de f1orestamento e
reftorestamento aprovados pelo IBAMA.

-_.' -- -- .._-_. .--- _. _...._ ...--.. ~_ .. ~ .. - ... -...
Art. 48. No caso de florestas plantadas, o IBAMA, zelará 'para que seja preservada, em cada Municipio, área Dispositivo equivalente ao art. 46 da Lei 4.771/65.
destinada à produção de alimentos básicos e pastagens, visando ao abastecimento local. Redação mantida na íntegra.

---
Art. 49. A Unia<>, diretamente, através do órgao executivo especifico, ou em convênio com os Estados e Municípios, Dispositivo equivalente ao art. 22 da Lei 4.771165.
fiscalizarâ a aplicação das normas deste lItulo, podendo, para tanto, criar os serviços indispensáveis. No parágrafo único, inseriu-se a referência aos
Parágrafo único. Nas áreas urbanas, a que se refere o § 3° do art. 22 desta lei, a fiscalização é da competência dos Estados, para adequação do texto á CF.
Municípios, atuando os Estados e a União supletivamente.

Art. 50. A fiscalização e a guarda das florestas pelos serviços especializados não excluem a ação da autoridade Dispositivo equivalente ao art. 23 da Lei 4.771/65.
policial por iniciativa própria. Redação mantida na integra. ---
iArt. 51. Os funcionârios florestais, no exerclcio de suas funções, são equiparados aos agentes de segurança pública, Dispositivo equivalente ao art. 24 da Lei 4.771/65.
sendo-Ihes assegurado o porte de armas. Redação mantida na integra.
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TitULO 111 - DA PROTEÇÃO À FAUNA

CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 8RASILEIRA

TíTULO 111

REDAÇÃO PROPOSTA ORIGEM

f-no
g.-\O
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Art. 52. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente\Arts 1°, 7°, 8° e 9° da lei 5197/67 com adequação
fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros nalurais são bens da de redação.
U,,:~o. sendo proibida a sua utilização, perseguiçilo, destruição, caça ou apanha.
§ 1° Se peculiaridades regionais comportarem o exerclcio da caça, a permissão será estabelecida em alo
regulamentador do Poder Público federal.
§ 2° A utilizaçilo, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna silvestre em áreas de dominio privado, mesmo
quando permitidas na forma do parágrafo anterior. poderilo ser igualmente proibidas pelos respectivos proprietários,"
assumindo estes a responsabilidade da fiscalizaçao de seus domlnios.
§ 3° Nas áreas a que se refere o § 2°, para a prática do ato de caça é necessário o consentimento expresso ou tácito
idos proprietários, nos termos dos artigos 594, 595, 596, 597 e 598 do COdigo Civil.
j§ 4° A utilização, perseguiçilo, destruiçao, caça ou apanha de espécimes da fauna silveslre. quando consentidas na
.forma desta lei, serão considerados atos de caça.
:§ 5° O órgao público federal competente pubIicaÍá e atualizará anualmente:
I - a relação das espécies cuja utiIizaçao, perseguiçao, caça ou apanha serã permitida, indicando e delimitando as•.
respectivas éreas;
11 - a época e o número de dias em que a caça serápermilidà;
m-a quota diária de exemplares cuja utitizaçAo. perseguiçao. caça ou apanha serã permitida.
:§ 6° Poderão ser. igualmente, objeto de utilização. caça, per,leguição ou apanha os animais domésticos que, por
.abandono, se tomem selvagens ou feras.
§ 7° Observado o disposto no § 50 e satisfeitas ás exigências legais, poderAo ser capturados e mantidos em
cativeiro, espécimes da fauna silvestre.

Art. 53. É proibido o exercicio da caça profissional. Art. 2" da lei 5197/~7. I

IArt.54. É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem na sua caça. Ms 3D
, 15, 17, 21 e 23 da lei 5197/67 Qlftl

lperseguiçao. destruiçao ou apanha adequação de redação e transformação dos
§ 1· Excetuam-se os espécimes provenientes de aiadouros devidamente legalizados. valores das taxas em reais.
:§ 2" Serã permitida, mediante licença da autoridade competente, a apanha de ovos, larvas e filhotes que se destinem
Iaos estabelecimentos acima referidos, bem como à deslrulçao de animais silvestres considerados nocivos â
I~ltura ou à saúde pública.
1§..3· O simples desacompanbameno de comprovação de procedência de peles ou outros produlos de animais
fsilveslres, nos carregamentos de via terrestre, lfuvial, marllima ou aérea, que se iniciem ou transitem pelo Pais.
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caracterizará, de imediato, o descumprimento do disposto no caput.
§ 4° Sujeitam-se a registro as pessoas fisicas ou juridicas que negociem com animais silvestres e seus produtos.
§ 5° As pessoas flsicas bu juridicas de que trata o parágrafo anterior são obrigadas à apresentação de declaração de
estoques e valores, sempre que exigida pela autoridade competente.
§ 6° O não cumprimento do disposto neste artigo. além das penalidades previstas nesta lei, obriga o cancelamento
de registro.
§ 7° O registro de pessoas fisicas ou juridicas, a que se refere o § 4°. será feito mediante o pagamento de uma laxa
de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
§ 8" As pessoas fisicas ou jurídicas de que trata este artigo pagarão. a titulo de licença. uma taxa anual para as
diferentes formas de comércio até o limite de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
§ 90 Far-se-ã, com a cobrança de taxa de R$ 26,00 (vinte e seis reais), o registro dos criadouros.

M. 55. Nenhuma espécle'poderá ser introduzida no Pais, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida na Art. 4° da Lei 5197/67.
forma da lei.

..-
Art. 56. O Poder Público pPderá criar Parques de Caça Federais, Estaduais e Municipais, onde o exerclcio da caça é allnea b do Ar!. 5° da Lei 5197/67.
permitido, abertos total ou parcialmente ao público, em caráter permanente ou temporário, com fins recreativos,
educativos e turisticos.

~. 57. O Poder Público estimularé: Arts 6°, 11. 12 e 22 da Lei 5197/67 com adequação
I - a formaÇão e o funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de caça e de Iiro ao vôo, objetivando alcançar de redação e transformação dos valores das taxas
o espirito associativo para a prética desse esporte; em reais.
11 - a construção dá criadouros destinados à criação de animais silvestres para fins econômicos e industriais.
§ 1° Os clubes ou sociedades amadoristas de caça e de tiro ao vÔQ pôderão'ser organizados distintamente ou em
conjunto com os de pesca. e s6 funcionarão validamente após a ó!?(enção da personalidade jurídica na forma da lei
civif e o registro no órgão público federal competente.
§ 20 As entidades a que se refere o parágrafo anterior deverão requerer licença especial para seus associados
transitarem com arma de caça e de esporte, para uso em suas sedes, durante o período de defeso e dentro do
perímetro determinado.
§ 3° O registro de clubes ou sociedades amadoristas, de que trata o § 1°, será concedido mediante pagamento de
uma taxa de R$ 6,50 (seis reais e cinqüenta centavos).
§ 4° As licenças de transito com arma de caça e de esporte. referidas no § 2°, estarão sujeitas ao pagamento de uma
taxa anual de R$ 6,50 (seis reais e cinqüenta centavos).

lAri. 58. A utUizaçao. persegulçlo. destrulçlo. caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre são proibidas: Art. 10 da Lei 5197/67.
1- com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou armadilhas que maltratem a caça;
11- com armas a bala, a menos de três quiltlmetros de qualquer via férrea ou rodovia publica;
111 - com armas de calibre vinte e dois para animais de porte superior ao tapiti (SyIvilagus brasiliensis); . "

.... 0:-
IV - com armadilhas constituldas de armas de fogo;

(~~ ~~Iv -nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas estâncias hidrominerais e climáticas;
Ivl - nos estabelecimentos oficiais e açudes de domlnio publico, bem como nos terrenos adjacentes, até a distancia
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de cinco quilômetros;
VII - na faixa de quinhentos metros de cada lado do eixo das vias férreas e rodovias públicas;
VIII • nas áreas destinadas à proteção da fauna, da 110ra e das belezas naturais;
IX - nos jardins zoológicos, nos parques e jardins públicos;
X • fora do perlodo de permissão de caça, mesmo em propriedades privadas;
XI • à noite, exceto em casos especiais e no caso de animais nocivos;
XII • no interior de veiculas de qualquer espécie.

Art. 59. Para o exercicio da caça é obrigatória a licença anual, de caráter especifico e de "ílmbilo regional, expedida Art. 13 da Lei 5197/67 com substituição da'
pela autoridade competente. expressão "pela Policia Civil" por "de acordo com a
Parágrafo único: A licença para caçar com armas de fogo deverá ser acompanhada do porte de arma emitido de legislação em vigor".
acordo com a legislação em vigor.

Art. 60. As Iicença~ de caçaçlores serllD concedidas mediante pagamento de uma taxa anual de R$ 13,00 (treze Art. 20 da Lei 5197/67 com transformação dos
reais). valores d<JS tuxas em reais.
Parágrafo único. Os turistas pagarão uma taxa de equiv<Jlente a RS 130,00 (cento e trinta reais) e a lIcença será
válida por trinta dias.

-._. ----~.

~. 61. Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a insliluiçOes cientificas, oficiais ou oficializadas, ou por Art. 14 da Lei 5197/67.
estas indicadas, licença especial para a coleta de material destinado a fins cienlificos, em qualquer época.
§ 1° Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente credenciados pelo pais de origem, devera o pedido de
licença ser aprovado e encaminhado ao órgâo público federal competente, por intermédio de instituição científica
ofICiaI do pais.
§ 2° As Inslilulções a que se refere este artigo, para efeito da renovação anual da licença, darão ciência ao órgão
público federal competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.
§ 3° As licenças referidas neste artigo nao poderao ser utilizadas para fins comerciais ou esportivos.
§ 4° Aos cienllstas das instituições nacionais que tenham, por lei, a atribuiç1!l0 de coletar material zoológico, para fins
cientificas, serâo concedidas licenças permanentes. v

.-- ----- .---.
Art. 62. O transporte interestadual e para o exterior de animais silvestres e seus produtos depende de guia de Art. 19 da Lei 5197/67 com a retirada da expressão
trânsito, fornecida pela autoridade competente. "'epidópteros e outros insetos".
Parágrafo único. Fica isento dessa exigência o material consignado a instituições cientificas oliciais. __ o

Art. 63. O pagamento das licenças, registros e taxas previstos neste lIIulo será recolhido ao IBAMA. Art. 24 da Lei 5197/67 com adequação á alual
estrutura de órgãos.

Art. 64. A Uni1!lo fiscalizará diretamente pelo IBAMA, ou em convênio com os Estados e Municipios, a aplicação das Art. 25 da Lei 5197/67 com adequação à alual
normas deste titulo, podendo, para tanto, criar os serviços indispensáveis. estrutura de órgãos.
Parágrafo único. A fiscalização da caça pelos órgãos especializados não exclui a ação da autoridade policial por
iniciativa própria.

- ••___0

.- .. _.. ' _. _ .. h '.__ ' •

iArt· 65. Todos os funcionários, no exerclcio da fiscalização da caça, são equiparados aos agentes de segurança Art. 26 da Lei 5197/67.
publica, sendo-lhes assegurado o porte de armas.

Art. 66. Nenhuma autoridade poderá permitir a adoça0 de livros escolares de leitura que não contenham textos sobre Art. 35 da Lei 5197/67 com adequação temporal.
a proteção da fauna, aprovados pelo Conselho Federal de Educação.
§ 1° Os programas de ensino de nlvel primário e médio deverão contar pelo menos com duas aulas anuais sobre a
matéria a que se refere o presente artigo.
, 2" Igualmente. os programas de rádio e televisão deverão incluir textos e dispositivos aprovados pelo órgão público
federal competente. no limite mlnlmo de cinco minutos semanais, distribuldos ou não em diferentes dias.

iArt· 67. O Conselho Nacional de Proteção à Fauna, órgão consultivo e normativo da política de proteção a fauna do Art. 36 da Lei 5197/67 com adequação à atual
PaIs. subordinado ao IBAMA, teré sua composição e atribu!ções estabelecidas por ato do Poder Executivo. estrutura de órgãos.

--- ----------- -
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CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA

TÍTULO IV

REDAÇÃO PROPOSTA ORIGEM

1"- ~ DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS AQUÁTICOS VIVOS

Art. 68. Para os efeitos deste titulo. considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, Art. 1° do Decreto-Lei 221/67 com adequação de
apreender ou capturar recursos vivos que tenham na âgua seu único ou mais freqüente meio de vida. redação. ._.._-
Art. 69. São de domlnio público todos os animais e vegetais que s~_encontrem nas âguas dominiais. Art. 3° do Decreto-Lei 221167).

Art. 70. A exploração dos campos naturãis-de· invertebi'ádos aquâticos, bem como de algas. só poderá ser feita Art. 46 do Decreto-Lei 221167 com adequação á
dentro de condições que forem especificadas pelo IBAMA. ~tual.estr~tur~~: ~~ão~: ._ o __ 0 _____ 00 _

Art. 71. A descoberta de campo'natural de invertebrados aquâticos ou de algas deverá ser com;:;;i~-ãda~~ IBAMA n~ Ar!. 47 do Decreto-Lei 221167 com adequação à
prazo de sessenta dias, discrlminando-se sua situação e dimensão. atual eslrutura de órgãos.

Art. 72. Obriga-se a registro no éadastro Federal de Atividades Potencialmente Poluidor;~~~-oÜliii~ãd~~ã;:d~
------- -- ------ _.... _. . --_ ...
Art. 26 do Decreto-Lei 221/67 com a adequação à

Recursos Ambientais o pescador profissional. Lei 6938/81 que exige o registro no Cadastro
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou UliIizadoras de Recursos Ambientais.

~. 73. Nenhuma indústria pesqueira poderá exercer suas atividades no território nacional, sem prévia inscrição no Art. 19 do Decreto-Lei 221167 com a adequação à
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou UliIizadoras de Recursos Ambientais, sob Lei 6938/81 que exige o registro no Cadastro
responsabilidade do tBAMA. Federal de Atividades Potencialmente Poluid0ras

ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.
-

Art. 74. Serâ concedida autorização para o exerc/cio da pesca a amadores, nacionais ou estrangeiros, mediante Art. 29 do Decreto-Lei 221167 com correção dos
licença anual. valores referentes a taxas e alteração de redação
§ 1° A concessão da licença ao pescador amador ficará sujeita ao pagamento de uma taxa anual nos valores para adequação de técnica legislativa.
correspondentes a:
I • R$ 60,00 (sessenta reais): para pescador embarcado;
11- R$ 18.00 (dezoito reais): para pescador desembarcado.
§ 20 O amador de pesca só poderá utilizar embarcações arroladas na classe de recreio. .
§ 3° Ficam dispensados da licença de que trata este artigo, desde que nao sejam filiados aos clubes ou associações
referidos no art. 75, e o exerclclo da pesca nllo importe em atividade comercial:
1- os pescadores amadores que utilizem linha de mão;
11 - os aposenlados e os maiores de sessenta e cinco anos, se do sexo masculino, e de sessenta anos. se do sexo
feminino. que utilizem linha de mão. caniço simples ou caniço com molinete, empregados com anzóis simples ou ".. ,.
múltiplos. i r-..I'V'>...

---~
~
li'
~
l:;'
Il>
IVw

tJ

§'
O

~

~
8
00

~

~

~

j
o
fi'\O\O
\O



Art. 75. será mantido um registro especial para clubes ou associações de amadores de pesca, que poderão ser Art. 31 do Decreto-Lei 221167. !

organizados distintamente ou em conjunto com os de caça. i--
Art. 76. Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por lei a atribuiçao de coIelaf material biológico para fUls Art. 32 do Decreto-Lei 221/67.

\
cienlilicos serAo concedidas licenças permanentes especiais gratuitas.

Art. 77. A autorização, pelos órgAos competentes, de expedição cientlflCS cujo programa se estenda à pesca, Art. 30 do Decrelo-Lei 221/67 com adequação à
l

dependerà de prévia audiência do IBAMA. atual estrutura de órgãos.
---- --

Art. 78. Obrigam-se a registro no Cadastro Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Art. 51 do Decreto-Lei 221/67 com a adequação à
Recursos Ambientais os aqüicultores amadores e profissionais. Lei 6938/81 que exige o registro no Cadastro

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.

Art. 79. Os comandantes das embarcações destinadas à pesca deverão fornecer à autoridade ambiental as Art. 11 do Decreto-Lei 221/67 com adequação de
informações requeridas, conforme formulário padronizado, de acordo com norma regulamentar. redação.

Art. 80. a: proibido pescar:
---- .-

Art. 1° da Lei 7679/88, allnea e e § 1° do art. 35 do
I - em cursos d'ágUa, nos perlodos em ql.le ocorrem fenOlnenos migratórios para reproduçAo e, em água parada ou Decreto-Lei 221/67, com adequação de téCnica
mar territorial, nos perlodOS de desova, de reprodução ou de defeso: legislativa.
11 - espécies que devam ser preservadas ou indivlduos com tamanhos inferiores aos permitidos;
111 - quantidades superiores às permitidas;
IV - mediante a llIi1izaçao de:
a) explosivos ou substancias que. em contato com a água, produzam efeito semelhante;
b) substancias tóxicas;
c) aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos; iIv . em épocas e nos locais interditados pelo órgAo competente;
VI - sem inscrição, autorização, licença, permissão ou concessão do órgão competente; I
VII - a menos de quinhentos metros das saldas de esgotos.

I§ 1° Ficam excluldos da proibiçao prevista no inciso I, os pescadores artesanais e amadores que utilizem, para o
exercicio da pesca, linha de mão ou vara, linha e anzol. I

§ 2" a: vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização de espécimes provenientes da
I
I

pesca proibida. - I
§ 3° As proibições das allneas -a- e -íi" do inciso IV nao se aplicam aos trabalhos executados pelo Poder Público que i
se destinem ao extermlnio de espécies consideradas nocivas.

Art. 81. É proi6K1a ~,pesca, ou qualquer forma de molestamento intencional, de toda espécie de cetãceo nas águas Art. 1° da Lei 7643/87.
·urisdicionais brasileiras.

- Art. 82. a: proibida a importação ou a exportação de..qujlisquer espécies aquáticas. em qualquer estágio de evolução, Art. 34 do Decreto-Lei 221/67 com adequação à
bem como a introdução de espécies nativas ou exóticas nas águas interiores, sem autorização do IBAMA. atual estrutura de órgãos.

Art. 83. O proprietário ou concessionário de represlis em cursos d'água, além de outras disposições legais, é Art. 36 do Decreto-Lei 221/67. 6~\i·D. ()
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a adotar medidas de proteçao à fauna.

.... único. serao determinadas pelo órgilo competente medidas de proteçao à fauna em quaisquer obras que
na aIteraçao do regime dos CUfSOS d'água, ~smo quando ordenadas pelo Poder Público.

iArl84. -9 Poder Executivo fixará, por meio de atos normativos do órgão competente, os perlodos de proibição da Art. 2" da Lei 7679188 com a substituiçao da
Pesca. aféIidendo-às peculiaridades regionais e para a proteção dos recursos aquáticos vivos, incluindo a relação de expressão ·fauna e flora aquáticas· por ·recursos

. , bem como as demais met!idas necessárias ao ordenamento pesqueiro. aquáticos vivos·.

iArt.85. AD IBAMA competirá a regulamentação e controle dos aparelhos e implementas de toda natureza suscetlveis Art. 39 do Decreto-Lei 221167 com adequação à
[de serem empregados na pesca, podendo proibir ou interditar o uso de quaisquer desses petrechos. atual estrutura de órgãos.

iArt. 86. AD IBAMA competirá também: Art. 48 do Decreto-Lei 221/67 com adequação à
I - a fiscalização sanitária dos campos naturais e parques artificiais de moluscos; atual estrutura de órgãos.
11 - a suspendo de exploração em qualquer parque ou banco, quando as condições o justirccarem.

Art. 87. A infração do disposto nos incisos I a IV do art. 80 será punida com multa, fixada em norma regulamental!Ofa Art. 4° da Lei 7679/88 com adequação de redação
na forma do art. 229, e com as seguintes penalidades: para adaptação à lei 9605/98.
I - se pescador profissional, suspensilo da atividade por trinta a noventa dias e perda do produto da pescaria. bem
como dos aparelhos e petrechos proibidos;
11 - se empresa que explora a pesca, suspensilo de suas atividades por perlodo de trinta a sessenta dias e perdé! do
produto da pescaria, bem como dos aparelhos e petrechos proibidos;
111- se pescador amador, perda do produto da pescaria e dos instrumentos e equipamentos utiliza~os na pesca. ,

iArt. 88. A infração do disposto nos incisos V e VI do art. 80 será punida com multa, fixada em noilna Art. 5° da lei 7679/88 com adequaçao de redação
regulamentadora na forma do art. 229, perda de;> produto da pescaria e apreensão dos petrechos de pesca por quinze para adaptação à Lei 9605/98.
dias.

f'rt. 89. A infraçao do disposto no § 2" do art. 80 será punida com multa, fixada em norma regulamentadora na forma Art. 6° da Lei 7679/88 com adequaçÜ~.;~;;;;~'t"'"I

(m art. 229 e perda do produto, sem prejulzo da apreensão do veIculo e, se pessoa juridica, da interdição do para adaptação à Lei 9605198.
estabelecimento pelo prazo de três dias.

iArt. 90. As multas previstas nos arts 87, 88 e 89 serão aplicadas em dobro em caso de reincidência. Art. 7° da lei 7679/88 com adequação das
, remissões.

iArt. 91. As infrações ao art. 79, ao art. 80, inciso VII, e aos arts 70 e 71 serAo punidas com multa, fixada em norma Art. 55 do Decreto-Lei 221167 (apenas a referência
egulamentadora na forma do art.229, a qual será aplicada em dobro no caso de reincidência. aos dispositivos consolidados) com adequação de

redaçao paea adaptaçAo A Lei 9605198.

iArt. 92. As infrações aos arts 74, §§ 1° e 2",77,82 e 85, Independentemente da apreendo dos petrechos e prodotos Art. 56 do Decreto-Lel 221167 (apenas a referência
Ida pescaria, serão punidas com multa, fixada em norma regulamentadora na forma do art. 229, a qual serA aplicada aos dispositivos consolidados) com adequaç!o de
Iam dobro no caso de reincidência. redação para adaptaçAo à Lei 9605198.

1Art. 93. A intraçao ao art. 83 serâ punida com multa, fixada em norma regulamentadora na f0m)8 do art. 229, a qual Art. 58 do Decreto-lei 221167 (apenas a referêPcia
Iseri aolIcada em dobro no caso de reincidência. aos dispositivos consolidados) com adequaçlo dá

1Art. 94. Os infratores das disposições deste titulo, quando cometerem nova reincidência terão suas matriculas ou
redação para adaptação à lei 9605198.

Art. 64 do Decreto-Lei 221/67 com adequação de
licenças cassadas, mediante o processo administrativo previsto no § 4° do art. 224 e no art 225. redação para adaptação à Lei 9605/98.
Art. 95. Sem prejuizo das penalidades previstas neste titulo, aplica-se aos infratores o disposto no arl. 226. Art. 9° da Lei 7679/88 com adequação de redaçã~

para adaptação à Lei 9605/98.
Art. 96. A fiscalização da atividade pesqueira compreend~iâ as fases de captura, extração, -~~j;ta, i~ansporte, Arl. 3° da Lei 7679/88 com a substituição da
conservação, transformação, beneficiamento, industrialização e comercialização dos recursos vivos que tenham na expressão "seres animais e vegetais· por
água o seu natural ou mais freqüente méio de vida. "recursos vivos·.
Art. 97. A fiscalização .da pesca serã exercida por funcionários, devidamente credenciados, os ql:lais, na"~xercick> Art. 53 do Decreto-Lei 221/67 com adeq~ação à
dessa função, silo equiparados aos agentes de segurança pública. alual estrutura de órgãos.
Parágrafo único. A esses servidores é facultado porte de armas de defesa, que lhes será fornecido pela policia
mediante solicitação do IBAMA, ou órgãos com delegaçiio de poderes, nos Estados.

Art. 98. As rendas das licenças ou t?x.as referentes ao exerc~k>-dape;;;;erão recolhid-;; à~ iBAMA.
-~ ... _..._....~. . .....- . . .. "'-'

An. 72 do Decreto-Lei 221/67 com adequaçao à
atual estrutura de órgãos e à lei 9605198.

. -.. _.-

...............
~o-

]
Il'
~
r:;'
I'>
~
w

~
O

~

f
~
~

~

~

j
o
g.
....
\O
\O
\O



CONSOLIDAÇÃO DA I.EGISLAÇÃO AMIJIENTAL BRASILEIRA

TiTULO V

REDAÇÃO PROPOSTA ORIGEM

iTlTULO V - DO GERENCIAMENTO COSTEIRO

Art. 99. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeifo - PNGC é parte integrante da Política Nacional para os Art. 1° da lei 7661/88 com adaptações, uma vez
Recursos do Mar- PNRM e da Polltica Nacional do Meio Ambiente - PNMA. que o PNGC já foi insliluido. --- .._--_.
Art. 100. Subordinando-se aos princlpios e tendo em vista os otijetivos genéricos da PNMA, fixados respectivamente Art. 2° da lei 7661/88 com adaptação de redaçao
nos artigos 2° e 4°, I;) PNGC visa a orientar a utilização racional dos recursos da Zona Costeira, de forma a contribuir e adequação da. referência aos arts 2° e 4° da lei
para elevar a qualidade de vida de sua populaçao, e a proteçao do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural. 6938181.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se Zona Costeira o espaço geográfico de interação do ar, do
mar, e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que
serao definidas pelo Plano. ._--
Art. 101. O PNGC deve prever o zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação Art. 3° da léi 7661188 com adequação do tempo
e'proteçao dós seguintes bens: verbal e retirada da expressão "entre outros". No
I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas costeiras e oceânicas; inciso li, foi subslilulda a expressão "unidades
sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baias e enseadas; praias; promontórios, costôes e grutas marinhas; naturais de preservação permanente". por "espaços
restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas; territoriais especialmente protegidos".
11 - sitios ecológicos de relevância cultural e demais espaços territpriais especialmente protegidos;
1/1 - monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico, paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico,
cultural e paisagístico.

Art. 102. A elaboração e, quando necessário, a atualização do PNGC cabe a um Grupo de Coordenação, dirigido Art. 4° da lei 7661188 com adequação de redaçâo
pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos.do Mar - SECIRM, cuja composição e forma de e supressão da expressão "Territórios".
atuação serão definidas em norma regulamentadora. ,

§ 1° O Plano será submetido pelo Grupo de Coordenação à Comissão Interministerial para os Recursos do Mar -
CIRM, à qual caberá aprová-lo, com audiência do CONAMA.
§ 2" O Plano será aplicado com a participação da União, dos/Estados e dos Municípios, por meio de órgãos e
entidades integradas ao SISNAMA. í

Art. 103. O PNGC será elaborado e executado observando pormas, critérios e padrões relativos ao controle e á Art. 5° da Lei 7661188 com adequação de técnica
manutenção da qualidade do meio ambiente, estabelecidQs pelo CONAMA, que contemplem, entre outros, os legisiativa.
seguintes aspectos: ~' .'
I - urbanização; ocupaÇao e uso do solo, do subsolo e da águas; parcelamento e remembramento do solo; (;:::..~~11 - sistema viério e de transporte; ,.-
'" - sistema de produção, transmissão e dislribuiçao de energia;
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107. P-. ....'~ou o uso Indevido dos ecossistemas, do palrimOnio e dos recursos naturais da Art. 9" da Lei 7661188 com a substituiçIo da
Costeira, o PNGC poder6 prever a criaçIo de espaços territoriais especialmente protegidos, na forma da expressa0 -unidades de conservação permanente

Iegislaçlo em vigor. por -espaços territoriais especialmente protegidOll~·

. '. 108. As praias do bens pllbIIcos de uso ccmt.m do povo, sendo assegurado. sempre, livre e franco acesso • Art. 10 da Lei 7661/~8. "
e 80 mar, em qualqU8f direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse da 5egurança

Art. 105. A degradaçAo dos ecosslslernas, do paIrim6niÕ e dos lflClnOS naturais da Zona Costeira implicará aolArt. 7° da Lei 7661/88 com adequação da
!agenteaobrigljlçAoderepararodanoc:ausadoea~aspenalidadespreVistasnOarl.226. . referência ao art. 14 da Lei 6938/81, re/irada do
Partlgrafo único. As sentenças condenaI6rias e os acordos judiciais que dispuserem sobre a reparação dos danos ao valor da multa e ajuste de redação.

I
'meio itmbiente decorrentes da inobseIvIncia ao previsIo neste Ululo deverão ser comunicados pelo órglio do
Minlst6rio PúbIco ao CONAMA.

. 104. O licenciamento para parceIarnec*» e nmembramento do solo, construção, instalação, funcionamento elArt. 6° da Lei 7661188.
iaçIo de atividades, com aIteraç6es das awaeterlsticas naturais da Zona Costeira, deverâ observar, além do

lãlSposto nesta lei, as demais nonnas especlfitas federais. estaduais e municipais. respeitando as diretrizes dos
.PIanos de Gerenciamento Costeiro.
§ 1-A falta ou o descumprimento, mesmo pan:iaI, das condições do licenciamento previsto neste artigo serao
Isancionados com interdição, embargo ou demoIiçao, sem prejuizo da cominação de outras penalidades previstas em
lei.
i§ 2" Para o licenciamento, o órgao competente soIiciIará ao responsável pela atividade a daboraçao do estudo de
impacto ambiental e a apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. devidaniente aprovado,
lna forma da lei.

- habiIaçao e saneamento bisico;
-turtsmo, recreaçao e lazer;
- patrimOnio natural, hist6rico, élnico, cullufa1 e paisagístico.

1-Os Estados e Municfpios poderAo instituir, mediante lei, os respectivos Planos Estaduais ou Municipais de
:Gerenciamento Costeiro, observadas as norm~ e diretrizes do Plano Nacional e o disposto nesta lei, e designar os

s competentes para a execuçao desses Planos.
§ 2" Normas e diretrizes sobre o uso do solo, do subsolo e das éguas, bem como limilações é ulilizaçáo de imóveis

ara0 ser estabelecidas nos Planos de Gerenciamento Costeiro, Nacional. Estadual e Municipal. prevalecendo
as disposiçOes de natureza mais resIriIiva•

. 106. Os dados e as i'ltonnaç6es resuItanIes do monitoramento exercido sob a responsabilidade municipal,

s ou federal na Zona Costeira comporAo O Subsistema' "Gerenciamento Costeiro-, integrante do Sistema
de lnfonnaç6es sobre O Meio Ambiente.

único. Os órgIos setoriais, seccionais e locais do S/SNAMA, bem como universidades e demais
instiluiçOes c:uIIurais, cientificas e tecnológicas, encamitharao ao Subsistema os dados relativos ao patrimônio

, histórico, 6tnIco e c3tura1, à qualidade do meio ambiente e a estudos de impacto ambiental, da Zona



INacionai ou inciu/dos em âreas protegidas por legisia"ao especifica.
§ 1° Nllo será 'permitida a urbaolzaçao ou qualquer forma de utilizaçllo do solo na Zona Costeira que impeça ou
dificulte o acesso assegurado no C8put.
'§ 20 Norma regulamentadora determinará as caracter/sticas e as modalidades de acesso Que garantam o uso público
idas praias e do mar.
§ 3° Entende-se' por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente
Ide materialdelrltico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos até o limite onde se inicie a vegetação natural,

. ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema.
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CONSOUDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAI. lIRASILEIRA

TÍTULO VI

iArt. 110. Ressalvada a cobrança de ingresso a vl~tantes. cuja receita será destinada em pelo menos cinqüenta poria dispositivo equivale ao parágrafo único do art. 5°
cento ao custeio da manutençllo e fiscalizaçao.JSêm como de obras de melhoramento em cada unidade, é proibida da Lei 4.771165, com a supresslio da referência às
qualquer forma de exploraçllo dos recursos I).s\Úrals nos Parques criados pelo Poder Público na forma desta leI. Reservas, uma v~z que as .Reservas B.loI6gicas"

pela própria defInição, sl\o Iflcompatlve.s CIICuoat.
visitação pública. ---t-,)\O
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Inciso IV introduzido por questão de técnica
legislativa. As EE são previstas pela Lei 6.902/81.
Inciso V - idem anterior. As APAs são previstas
pela Lei·6.902/81.

Parágrafo único. As Estações Ecológicas. Areas de Pnieção Ambiental, Areas de Relevante interesse Ecológico ellnciso VI - idem anterior. As ARIEs são previstas
Reservas Extrativistas poderão ser criadas pela .Unillo, j:stados ou Municípios. pelo art. 9° da Lei 6.938/81.

Inciso VII - idem anterior. As Reservas Extrativistas
são previstas pelo art. 9° da Lei 6.938/81.
Inciso VIII - idem anterior. As Reservas Ecológicas
são previstas pelo art. 18 da Lei 6.938181.
a parágrafo único foi inserido com base no art. 6°,
inciso VI, da Lei 6.938/81.

iTiTULO VI· DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
- '1
Art. 109. a Poder Público criará:
'"- Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, a inCISO I equivale ao ar!. 5°, alinea a, da Lei
conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos 4.771/65, retirada a referência às Reservas
educacionais, recreativos e cientlficos; Biológicas.
/I - Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com fins econômicos, técnicos ou sociais, inclusive reservando
áreas ainda não f10restadas e destinadas a atingir aquele fim;
111 • Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e Municipais, onde as atividades de utilização, perseguição, caça, a"inciso 11 equivale ao art. 5°, alínea b, da Lei
,apanha ou introduçllo de espécimes da fauna e flora silvestres e domésticas, bem como as modificações do meio 4.771165. Redação mantida na integra.
iamblente a qualquer titulo, são proibidas, ressalvadas as atividades cientificas devidamente autorizadas pela
autoridade competente; a inciso 111 equivale ao art. 5°, alínea a, da Lei
IV - Estações Ecológicas; 5.197/67. Redação mantida na íntegra.
V • Areas de Proteçllo Ambiental;
!VI - Áreas de Relevante Interesse Ecológico;
IVII - Reservas ExtraI/vistas;
iVIII - Reservas Ecol6glcas.



"

Art. 111. Nos mapas é ~rtéls óficiais, serão obrigatoriamente assinalados os Parques e Florestas-pública-;·-
--------

O dispositivo equivale ao art. 42, § 2°, da Lei
4.771/65. Redação mantida na íntegra

----_.- ---_._. ------ ----_. ------------- ---
Art. 112. Estações Ecológicas são áreas representativas de ecossistemas brasileiros, destinadas à realização de O dispositivo equivale ao art. 1° da Lei 6.902/81.
pesquisas básicas e aplicadas de ecologia, á proteção do ambiente natural ·e ao desenvolvimento da educação Redação mantida na integra.
conservacionista.
§ 1° Noventa por cento ou mais da área de cada Estação Ecológica sera destinada, em carater permanente, e
definida em ato do Poder Executivo, à pres~rvação integral da biota.
§ 20 Na área restante, desde que haja um plano de zoneamento aprovado, segundo se dispuser em regulamento,
poderá ser autorizada a ~ealização de pesquisas ecológicas que venham a acarretar modificações no ambiente
natural.
§ 3° As pesquisas cientifICas e outras atividades realizadas nas Estações Ecológicas levarão sempre em conta a
necessidade de não colocar em perigo a sobrevivência das populações das espécies ali existente~: ..._. . .

O capUt-ê'õ-Ç1'õ-equivalem'âo ãrt. -2ó -dã LeiArt. 113. No ato de criaçl!o das Estações Ecológicas, serão definidos seus limites geograficos e o órgão respon'sâvel
pela sua administração. 6.902/81, com emenda· de redação para evitar
§ 1° As Estações Ecológicas serão criadas em áreas públicas ou desapropriadas para este fim. problemas de interpretação. O § 2° equivale ao art.
§ 2° As Estações Ecológicas não poderão ser reduzidas nem utilizadas para fins diversos daqueles para os quais 7°, caput, da Lei 6.902/81. I

foram criadas. -_.-._.- ._-
Art. 114. Na área reserva~a às Estações Ecológicas são pro)bidos: O dispositivo equivale ao art. 7°, §§ 1° e 2°, da Lei
I - a presença de rebanho de animais domésticos de propriedade particular; 6.902/81. Redação mantida, com ajuste no tempo
11 • a exploração de recursos naturais. exceto para fins experimentais que não importem em prejuizo para averbal.
manutenção de biota nativa, ressalvado o disposto no § 2° do art. 112.
m-o porte e o uso de armas de qualquer tipo;
IV - o porte e o uso de instrumentos de corte de árvores;
V - o porte e o uso de redes de apanha de animais e outros artefatos de captura.
Parágrafo único. auando destinados aos trabalhos cientificos e à manutenção da Estação, a autoridade responsavel
pela sua administração poderá autorizar o uso e o porte dos objetos mencionados nos incisos 111, IV e V do caput. --___o

Art: 115. As Estações Ecológicas serão implantadas e estruturadas de modo a permitir estudos comparativos com as O dispositivo equivale ao art. 4° da Lei 6.902/81.
áreas da mesma região ocupadas e modificadas pelo homem, a fim de obter informações úteis ao planejamento Redação mantida na íntegra.
regional e ao uso racional de recursos naturais.

Art. 116. Os órgãos federais financiadores de pesquisas e projetos no campo da ecologia darão atenção especial aos O dispositivo equivale ao art. 5° da lei 6.902/81.
trabalhos cientlflCOs a serem reaUzados nas Estações Ecológicas. Redação mantida na Integra.

Art. 117. Caberá ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia legal, por meio do IBAMA, O dispositivo equivale ao art. 6° da lei 6.902(.111. .
zelar pelo cumprimento da destinação das Estações Ecológicas, manter organizado o cadastro das que forem com atualização do nome do ministério. .,/.0

. criadas e promover a realização de reuniões cientificas, visando à elaboração de planos e trabalhos a serem nelas (:. ~
desenvolvidos.
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Art. 118. Nas áreas vizinhas às Estações Ecológicas serao observados, para a proteção da biota local, os cuidados a O dispositivo equivale ao art. 3° da lei 6.902/81,
serem estabelecidos nos Titulos 11 e '" desta lei e em norma regulamentadora. com ajuste de redação, por razão de técnica

legislativa.

Art. 119. O Poder Público, quando houver relevante interesse público, poderá declarar determinadas áreas como de O dispositivo equivalente ao art. 8° da Lei
interesse para a proteçao ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou 6.902/81, com a supressão. da expressão
melhorar as condiçÕfls ecológicas locais. "Território Nacional", por ser desnecessária.

Inseriu-se a referência a Poder Público, em função
das APAS também poderem ser criadas por lei.

~. 120. Em cada Area de Proteçao Ambiental, dentro dos princlpios constitucionais que regem o exercicio do direito Dispositivo equivalente ao art. 9° da Lei 6.902/81,
de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo: com ajuste de redação. No § 10

• inseriu-se a
I - a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água; referência ao órgão municipal, para adequação à
11 - a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas importarem em sensivel distribuição constitucional de competências. No §
alteraçao das condições ecológicas locais; 2", foi feita alteração para compatibilização com a
111 - o exercicio de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras ou um acenluado assoreamento Lei 9.605198. .
das coleções hldricas;
IV - o exerclcio de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da biota regional.
§ 1° O IBAMA, 00 6rg1!l0 equivalente no âmbito estadual ou municipal, em conjunto ou isoladamente, ou mediante
convênio com outras enlidades, fiscalizará e supervisionará as Areas de Proteção Ambiental.
§ 2° Nas Areas de Proteçao Ambiental, o não-cumprimento das normas disciplinadoras previstas neste artigo
sujeitará os infratores, sem prejulzo das demais penalidades previstas no art. 226, ao embargo das iniciativas
irregulares, à medida cautelar de apreensão do material e das máqUinas usadas nessas atividades, à obrigação de
reposiçao e reconstituição, tanto quanto posslvel, da situação anterior e a imposição de multa, fixada em norma
regulamentadora na forma do art. 229.

~. 121. São consideradas Reservas 00 Estações Ecológicas, sob a responsabilidade do IBAMA, as noresias e as Dispositivo equivalente ao art. 18, caput, da Lei
!demais formas de vegetaçao natural de preserva,9ão permanente, relacionadas no art. 22; e os pousos das aves de 6.938/81, com ajusle de redação, por razão de

protegidas por convênios, acordos ou ttat~dõs assinados pelo Brasil com outras nações. técnica legislativa.
Parâgrafo único. As pessoas fisicas ou jurldicas que, de qualquer modo.' degradarem Reservas ou Estações

, bem como ootras áreas declafatlas de relevante interesse ecológico, estao sujeitas às penalidades
(OVis1as no art. 226.

""- 122. O Jlf0prielário da ftoresta ou Area com outra forma de vegetação naturm nAo prese~ad~, nos termos do art. Dispositivo equivalente ao art, 6° da lei 4.771/65,
tOl. poderj graVá-ia com perpetuidade. desde que verificada a existência de interesse público pela autoridade com redação atualizada e adequada ao an. 2° da

federal. I lei 4.771165.
--.__ único. O vinculo previsto no caput constará de termo assinado perante a autoridade ambiental federal e
~ lMlIbado na matricula do imóvel.
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CONSOl.IDAÇÃO DA LEGISl.AÇÃO Al\1BI~NTAI. BRASILEIRA

TÍTULOVn.

REDAÇÃO PROPOSTA ORIGEM

TiTULO VII· DO CONTROLE DA EMISSÃO DE POLUENTES

CAPITuLO I - DO LANÇAMENTO DE RESíDUOS NA ÁGUA
-

Art. 123. É proibido o lançamenlo, por embarcações ou terminais marllimos ou fluviais de qualquer natureza, Redação do art. 1° da lei nO 5.357/67,
estrangeiros ou nacionais, de detritos ou óleo nas águas que se encontrem dentro de uma faixa de seis milhas considerando a inclusão das multas dentro das
marllimas do litoral brasileiro, ou em águas interiores brasileiras. penalidades previstas no art. 72 da lei 9.605/98.
Parágrafo único. A infração ao disposto no caput, sem prejulzo das demais penalidades previstas no arl. 229, será
aplicada multa, fixada em nohfla regulamentadora na forma do art. 226, respeitados os seguintes critérios:
1- no caso de embarcaçOe.s, a multa será proporcional à arqueação, por tonelada ou fração;
11 - no caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Art. 124. Compete à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha fiscalizar, com a colaboração dos órgãos Redação do art. 2° da lei nO 5.357/67, adaptada à
integrantes do SISNAMA, o cumprimento do disposto no artigo anterior. inclusão do artigo em uma lei ambiental ampla e à

terminologia atual.

Art. 125. A receita decorrente das multas aplicadas por infrações ao que dispóe o art. 123 será destinada ao Fundo Redação atualizada juntando os conteúdos dos
Naval, para cumprimento dos programas e manutenção do~ serviços necessários à fiscalização do disposto no art. arls. 3° e 4° da Lei n° 5.357/67.
123, conforme se dispuser em regulamento. .•
Art. 126. Eproibido o lançamento de óleos e produtos oleosos nas águas determinadas pelo órgão competente, em Redação do art. 38 do Décreto-Lei nO 221, de 28
conformidade com as normas internacionais. de fevereiro de 1967.
§ 1° A infração ao caput, sem prejulzo das demais penalidades previstas no art. 226, será punida com multa, fixáda §§ 1°, 2° e 3° oriundos do ar!. 59 do Decreto·lel
em norma regulamentadora na forma do art. 229, a qual será aplicada em dobro no caso de reincidência. 221167.
§ 2° Se a infração for cometida por imprudência, negligência ou imperlcia, deverá a embarcação ficar retida no porlo
até solução da pendência judicial ou administrativa.
§ 3° A responsabilidade do lançamento de óleos e produtos oleosos será do comanQante da embarcação.

- ---
Art. 127. ~ proibido fundear embarcaçOes, ou lançar detritos de qualquer natureza sobre os bancos de moluscos Redação do art. 49 do Decreto·lei nO 221, de 28
devidamente demarcados. de fevereiro de 1967. Parágrafo único oriundo do
Parãgrafo único. As infraçóes ao caput, sem prejulzo das demais penalidades previstas no art. 226, serão punidas arl. 55 do Decreto-Lei 221/67.
com multa, fixada em norma regulamentadora ná forma do arl. 229, a qual será aplicada em dobro no caso de
reincidência.

CAPíTULO \I • DO ZONEAMENTO INDUSTRtAL EM ÁREAS CRíTICAS DE POLUiÇÃO ~,

. Art. 128. As indústrias instaladas ou a se instalarem em território nacional são obrigadas a promover .as medidas Art. 1° do Decreto-Lei nO 1.413/75. No § únip>:f?f .
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,necessárias para prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuizos da poIuiçao e da contaminação do meio substituido "órgãos federais" por "órgãos
ambiente. ambientais". Em decorrência das competências
Parágrafo único. As medidas a que se refere este artigo serão definidas pelos órgãos ambientais competentes, no concorrentes, os Estados e Municípios também
interesse do bem-estar, da saúde e da segurança das populações. podem estabelecer exigências, por meio de seus

órgãos am!>ientais.

Art. 129. Dentro de uma polltica preventiva; os órgãos gestores de incentivos governamentais considerarão sempre aIArt. 3° do Decreto-Lei nO 1.413/75.
necessidade de não agravar a situação de áreas já críticas, nas decisões sobre localização industrial.

IArt. 1'30. Nas áreas criticas, será adotado esquema de zoneamento urbano, objetivando, inclusive para as situaçõesIArt. 4~, caput, do Decreto-Lei nO 1.413/75.
existentes, viabilizar alternativa adequada de nova localização, nos casos mais graves, assim como. em geral,
estabel~~er prazos razoáveis para a instalação dos equipamentos de controle da poluição.

Art. 131. NaS-áreas criticas de poluição, definidas em norma regulamentadora, as zonas destinadas à instalação'delTexto do art. 1° da Lei nO 6.803/80. A redação do
indústrias serã6-delimitadas em esquema de zoneamento urbano, aprovado por lei, que compatibilize as atividades caput foi adaptada em razão da revogação do D. I.
industriais com a proteção ambiental. n° 1.413/75
§ 1° As zonas de que trata este artigo serão classificadas nas seguintes categorias:
I - zonas de uso estritamente industrial;
11 - zonas de uso predominantemente industrial;
!li - zonas de uso diversificado.
§ 2° As categorias de zonas referidas no parágrafo anterior poderão ser divididas em subcategorias, observadas as
peculiaridades das áreas criticas a que pertençam e a natureza das indústrias nelas instaladas.
§ 3° As indústrias ou grupos de indústrias jã' existentes e que não resultarem confinadas nas zonas industriais
definidas de acordo com esta lei, serão submetidas à instalação de equipamentos especiais de controle e, nos casos
mais graves, à relocalização.

'Art. 131. As zonas de uso estritament~ industrial destinam-se, prefe~en~ialmente, à localização d~~S~b~leci;"e~I~;1Texto do art.-·2;·d-~ Lei ~~·6.8õ3iãõ~ No in~~~-iil.d~
industriais cujos reslduos sólidos, Iiquidos ou gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações possam causar § 1°, foi trocada a expressão anéis verdes" por
perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações, mesmo depois da aplicação de métodos adequados de "faixas florestadas", termo tecnicamente mais
controle e tratamento de efluentes. preciso.
§ 1° As zonas a que se refere este artigo deverão:
1- situar-se em áreas que apresentem elevada capacidade de assirnilaçFio de efluentes e ploleçno arnhirmtéll,
respeitadas quaisquer restrições legais ao uso do solo;
11 - locali:wr· se em áreas que favoreçam a instalação de infra-estrutura de serviços básicos neGe!isario'i ao seu
funcioP<\rnento e sC[lurançn;
lU - manlN, em seu contorno, ftlixas florestadas de isolamento, cilpazes de proteger as ZlJllas r.ircullvizinltas contra
possiveis eleitos rosiduais ':! acidelltes.
§ 2" to v~dnc:lo, nas ?onas éle uso estritamente illtlustrial, o e!ô!abolecimento de quaisquer atividades I\iio ;)sslJllciair..

~_:i~i1~ fl.~i~'i~:~.~~s~~aS:.~I~ capaz.es de sofrer e~~i~':.~~~~os~s m~.decorrência dessas f~~~?~~_.. .. '. .._.__ 1.. _

!\ri.!:l3 !\s7.Q1I8s.h u'>o predominantemente industrial destinam-se, preferencialmente, à il1stalac;~if) de indt'lstriasIrex!o do ar!
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icujos processos, submetidos a métodos adequados de controle e tratamento de enuentes, nao causem incômodos parágrafo único, foi trocado o termo "áreas de
senslveis às demais atividades urbanas e nem perturbem o repouso noturno das populações. proteçao ambiental" por "áreas norestadas". Area
Parâgrafo único. As zonas a que se refere este artigo deverao: de Proteçao Ambiental, na legislaçao atual, é
I - localizar-se em áreas cujas condições favoreçam a instalação adequada de infra-estrutura de serviços básicos entendido como um tipo de Unidade de
necessária a seu funcionamento e segurança; Conservação, preservando caracteristicas
,11 - dispor, em seu interior, de áreas ftorestadas que minimizem os efeitos da poluição, em relação a outros usos. naturais, o que foge ao objetivo da lei, que é dispor

de áreas vegetais de proteção ou minimização dp.
efeitos da poluição.

I-Art-.-134-.-As--z-on-a-s-de--u-s-o-d-ivers--ilicado---d-e-s-ti-na-m-.s-e-à-I-oc-a-I-jz-aç-a-o-d-e-e-sta-b-el-ec-im-e-n-t-o-s-In-d-u-s-tr-ia-is-C-U-jo-p-roce--s-s-loITexio do art. 4° da Lei nO 6.803/80.

produtivo seja complementar das atividades do meio urbano ou rural em que se situem, e com elas se
icompatibiljzem, independentemente do uso de métodos especiais de controle da poluição, não ocasionando, em
,qualquer caso, inconvenientes à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações vizinhas. _

Art. 135. As zonas de uso industrial, independentemente de sua categoria, serão classificadas em: hexto do arl. 5° da Lei nO 6.803/80.
I - nilo-saturadas;
11 - em vias de saturação;
111 - saturadas.

'Art. 136. O grau de saturação seril aferido e fixado em função da área disponivel para uso industrial da Texto do art.6° da Lei n° 6.803/80. No caput, foi
infra-estrutura, bem como dos padrões e normas ambientais estabelecidos pelo CONAMA, pelo Estado ou Municipio, trocado o termo "IBAMA" por "CONAMA",
'no Iánite das respectivas competências. adaptando ao que dispõe a atual PNMA. No § 3°
§ 1°, Os programas de controle da poluição e o licenciamento para a instalação, operação ou ampliação de indústrias, foi substituído a expressão "Governo do Estado"
em áreas criticas de poluição, seriio objeto de normas diferenciadas, segundo o nivel de saturaçiio, para cada por "Estados".
categoria de zona industrial. .
:§ 2" Os critérios baseados em padrões ambientais, nos termos do .disposto neste artigo, serilo estabelecidos tendo
em vista as zonas não saturadas, tomando-se mais restritivos, gradativamente, para as zonas em via de saturação e
saturadas
§ 3° Os critérios, baseados em área disponível e infra-estrutura existente, para aferição de grau de saturação, nos
termos do disposto neste artigo, em zonas de uso predominantemente industrial e de uso diversificado, serão fixados
pelos Estados, sem prejuizo da legislaçlio municipal aplicável.

IArt. 137. A implantação de indústrias que, por suas características, devam ter instalações próximas às fontes de Texto do art.8° da Lei nO 6.803180. A redação foi
matérias-primas situadas fora dos limites para as zonas de uso industrial obedecerá a critérios a serem ajustada, tomando-a compatlvel com a distribuição
estabelecidos pelós Estados, observado o disposto na legislação federal, estadual e municipal aplicável. de competências feita pela Constituição Federal.

Art. 138. O licenciamento para implantaçao, operação e ampliação, de estabelecimentos industriais, nas ãreas Texto do art. 9" da Lei n° 6.803/80. A redaçlio do
!criticas de poluiçao, dependeril da observiincia dos dispositivos desta lei, bem como do atendimento das normas e caput foi adaptada à estrutura atual do 515NAMA.
padrões ambientais definidos pelo CONAMA, pelas autoridades estaduais e municipais competentes, contemplando, Foi retirada a expressão "notadamente", p()r sua
no mlnimo, os seguintes aspectos: imprecisão inadequada à linguagem de lei.' "*
I - emissão de gases, vapores, ruldos, vibrações e radiações; { ~
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11 - riscos de explosão, incêndios, vazamentos danosos e outras situações de emergência;
ltI - volume e qualidade de insumos básicos, de pessoal e de tráfego gerados;
IV - padrões de uso e ocupação do solo;
V - disponibilidade nas redes de energia elétrica. água, esgoto, comunicações e outros serviços;
VI - horérios de atividade.

Art. ,139. Os órgãos e entidades gestores de incentivos governamentais e os bancos oficiais condicionarão a Texto do art. 12 da Lei n° 6.803/80. Caput com
concessão d~ incentivos fiscais e financiamentos às indústrias, inclusive para participação societária, à apresentação redação adaptada ao processo de licenciamento
da licença ambieJ:ltal, nos termos desta lei. ambiental ern vigência (Lei 6.938/81).
Parágraro único. Os projetos destinados à relocalização de indústrias e à redução da poluição ambiental, ern
especial aquelas em zonas saturadas, terão condições especiais de financiamento, a serem definidos pelos órgãos
competentes.

-----
CAPITulO 111 - DO CONTROLE DA POLUiÇÃO DO AR POR VEicUlOS AUTOMOTORES

----_..- -- ._.- - -

----
Art. 140. Como parte integrante da PoIltica Nacional do Meio Ambiente, os fabricantes de motores e veículos Redação integral do art. 10 da lei na 8.723/93,
automotores e os fabricantes de combustlveis ficam obrigados a tomar as providências necessárias para reduzir os esclulda a expressão "ainda" do final do texto. No
nlveis de emissão de monóxidos de carbono, óxidos de nitrogênio. hidrocarbonetos, álcoois, aldeldos, fuligem e final fez-se menção aos regulamentos da lei. como
O!Jtros poluentes dos veiculas comercializados no Pais, enquadrando-os aos limites e prazos fixados nesta lei e em tem ocorrido na prática.
seus regulamentos.

Art. 141. Os Ii,mites máximos de emissão de gases e fuligem de escapamento de velculos leves fabricados a partir de Texto do inciso 11 do art. 2D da Lei na 8723/93
10 ~e janeiro de 1997 são: '"
I -:2.0 glkm de monóxido de carbono (CO);
11-' 0,3 glkm de hidrocarbonetos (HC);
111 : 0.6 glkm de óxidos de nitrogênio (NOx);
IV - 0,05 glkm de partlculas, nos casos de veiculas de ciclo diesel;
V - meio por cento de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta.

Art. 142. Os veiculas pesados movidos a motores ciclo Olto atenderão aos nlveis de emissão de gases de Texto do inciso IV do art. 20 da Lei na 8723/93
escapamento de acordo com limites e cronogramas a serem definidos pelo CONAMA.

Art. 143. Ressalvados critérios técnicos do IBAMA, é obrigatória a utilização de lacres nos dispositivos reguláveis do Texto do § 20 do art. 20 da Lei na 8723193.
sistema de alimentação de combustlvel.

Art. 144. Todos os veiculas pesados nao turbinados sao obrigados a apresentar emissão nula de gases de cárter. Texto do § 30 do art. 20 da Lei na 8723193.
devendo os demais veiculas pesados atender às disposições em vigor do CONAMA. que regulam essa matéria.

Art. 145. Pelo menos oitenta por cento dos veiculas pesados movidos a motores ciclo Diesel comercializados no Textos do §§ 4°. 5° e 60 do art. 2D da Lei na
Brasif devem apresentar nlveis máximos de emissão de gases e fuligem conforme os limites: 8723193.
1- para os veiculas fabricados a partir de 10 de janeiro de 1996: .'
a) 4,9 glkWh de monóxido de carbono (CO); .~\J

b) 1.23 glkWh de hidrocarbonetos (HC); i:
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c) 9,0 g/kWh de óxidos de nitrogênio (NOx);
€I) 0,7 glkWh de partlculas para motores com até 85 kW de potência;
e) 0,4 glkWh de partlculas para motores com mais de 85 kW de potência;
11 - para os veiculas fabricados a partir de 1° de janeiro de 2000:
a) 4,0 g/kWh de monóxido de carbono (CO);
b) 1,1 g/kWh de hidrocarbonetos (HC);
c) 7,0 g/kWh de óxidos de nitrogênio (NOx);
€I) 0,15 glkWh de partlculas.
§ 1° Para os ônibus urbanos, as etapas estabelecidas neste artigo são antecipadas em dois anos, não se aplicando,
entretanto, os limites estabelecidos nas allneas "dO e "e" do inciso l.
§ 20 Estendem-se a todos os veiculas pesados ciclo Diesel comercializados no Pais a partir de 1° de janeiro de 2002
os limites estabelecidos no caput.

- --------------- -
Art. 146. Os veIculas leves do ciclo Diesel fabricados a partir de 10de janeiro de '1992, quando ·nã~deri;;d;;;·-d~ Texto do § 8° do art. 2° da Lei nO 8.723/93.
automóveis e classificados como utilitários, camioneles de uso misto ou veIculas de carga, poderão, dependendo
das caracterlsticas técnicas do motor. definidas pelo IBAMA, atender aos limites e-exigências estabelecidos para os
veiculas pesados.

Art. 147. Para os veiculas leves do ciclo 0110 fabricados a partir de 1° de janeiro de 1992, quando não derivados de Texto do § 7° do art. 2° da Lei nO 8.723/93.
automóveis e classificados como utilitários, camionetes de uso misto ou veiculas de carga, são os seguintes os
limites de emissao de gases de escapamento:
I - 24,0 gI km de monóxido de carbono (CO);
11 - 2,1 glkm de hidrocarbonetos (HC);
111 - 2,0 g/km de óxidos de nitrogênio (NOx);
IV • 0,15 glkm de aldeldos (CHO);
V - três por cento de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta.

----
Art. 148. Compete ao CONAMA revisar, atualizar e complementar as metas de redução de emissão de gases e Redação atualizada do § 9° do art. 20 da Lei n°
fuligem por veiculas automotores estabelecidas nos arts 141 a 147. 8.723/93. _.._____. 0_."_- .
Art. 149. Os procedimentos para ensaio, medição, certificaçao, licenciamento e avaliação dos níveis de emissao, Texto do art 30 da Lei na 8723/93. Redação
bem como as medidas complementares relativas ao controle de poluentes por veiculas automotores, serão atualizada, visando maior clareza.
estabelecidos pelo CONAMA e pelo IBAMA, em consonãncia com o Programa Nacional de Controle de PolI.lição por
Velculos Automotores· PROCÇ>NVE, respeitado o sistema metrol6gico em vigor no Pais.

1
Art. 150. Todos os velculos \mportados são obrigados a atender aos limites de emissão e às demais exigências Redação atualizada do art. 4° da Lei !la 8723/93.
estabelecidas nesta lei.

Art. 151. Somente podem ser'comercializados os modelos de velculos automotores que possuem a LCVM· Licença Redação do art. 5° da Lei na 8723/93.
para Uso da Configuração de Veiculas ou Motor, emitida pelo IBAMA. ._.
Art. 152. Os veiculas e motores novos ou usados que sofrerem alteraçOes ou conversão ficam obrigados a atender Redação do art. 60

_ da Lei na 8723/93.
. ,
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aos mesmos limites. ,e exigências previstos nesta lei, ca~endo fi entidade executora das modificações e ao
Iproprietário do veiculo a responsabUidade pelo atendimento às exigências ambientais em vigor.

-----1,-----------:---'-:-:--:--==-=-1

I
Art. 153. Os órgãos responsáveis pela polltica energética, especificação, produção, distribuição e controle de Redação do art. 7° da Lei nO 8723/93,
qualidade de combustlveis, são obrigados a fornecer. combustlveis comerciais, de referência, para testes de observando-se que a tabela anexa à lei, baseada
Ihomologação, certificação e desenvolvimento, com antecedência mínima de trinta e seis meses do início de sua na tabela anexa à Resolução nO 7, de 31 de ago$to
comercialização. de 1993, do CONAMA, estará desatualizaÇla
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto neste capitulo, os órgãos responsáveis pela importação de rapidamente, além de conter incorreções, como ps
'combustlveis deverão permitir aos fabricantes de veiculas e motores a importação de até cinqüenta millitroslano de valores de C.F.P.P. que são em graus Celsills
óleo Diesel de referência para ensaios de emissão, adequados para cada etapa, conforme especificações negativos. Ela não abrange todas as normas e
constantes no Anexo desta lei. especificações utilizadsa nos testes, pois foram

omitidas as normas do IPI (International Petroleum
Institute), não colocadas por não serem nacional;s,
provavelmente. Faltam também alguns dados
contidos na tabela do CONAMA.

~..154. É fixado em vinte e dois por cento o percentual obrigatório de adição de álcool etilico anidro combustlvel à\DiSPositivo equivalenie ao art:9° da Lei ·iJ.123i9~,
jl!asoIina em todo o território nacional. com a redação dada pelo art. 1° da MP 1.662/96.
§ l- O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de vinte e quatro por cento. Redação mantida na integra.
'§ 2" será admitida a variação de um ponto por cento, para mais ou para menos, na aferição dos percentuais de que
trata este artigo. (Ad. 1-da MP 1.662198)

IArt. 155. O usó' de combustlveis automotivos classificados pelo IBAMA como de baixo potencial poluidor seráIRedação do art. 11 da Lei nO 8723193.
incentivado e priorizéido, especialmente nas regiões metropolitanas.

IArt.156. Os Estados e Municlpios poderão estabelecer, por meio de planos especlficos, normas e medidas Redação adaptada do art. 12 da Lei nO 87231~~.

,adicionais de controle de poluição do ar para os velculos automotores em circulação, ~m consonãncia com as Não cabe à lei federal autorizar a que os Estados'~

:exlgênclas do PROCONVE e suas medidas complementares. Municipios tomem medidas legais ou
Parágrafo único. Os planos mencionados no caput serão fundamentados em ações gradativamente mais restritivas, administrativas. Adequações também OlJ
,tendo como bases a orientação ao usuário quanto às normas e procedimentos para manutenção dos veiculos e os terminologia empregada.
Iprocessos e procedimentos de inspeção periódica e de fiscalização das emissões dos veiculas em circulação.

~
.157. As redes de assistência técnica vinculadas aos fabricantes de motores, veiculas automotores e sistemas deiRedação atualizada, em função do prazo iniciai

alimentaçâo, igniçao e controle de emissões para velculos são obrigadas a dispor, em caráter permanente, de para cumprir a obrigação, do art. 13 da Lei nd
:

ulpamentos e pessoal habilitado, para a realização de serviços de diagnóstico. regulagem de motores e sistemas 8723/93. .
de controle das emissões, em consonência com os objetivos do PROCONVE e suas medidas complementares.
§ 1- Os fabricantes de velculos automotores são obrigados a divulgar aos concessionários e distribuidores as
especificações e informações técnicas necessárias ao diagnóstico e regulagem do motor, seus componentes_ois.........d. ""'..~ de _.ao de ""'""eles. j ~....
§ 20 Os fabricantes de velculos automotores são obrigados a divulgar aos consumidores as especificações de uso, c,o ,

'segurança e manutenção dos veiculas em circulação. g .
--- --- ------ -- --- ----~- .
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'Art. 158. Em função das caracterlsticas locais de tráfego e poluição do ar, os órgãos ambientais, de trân;ito e deITexto do art. 14 da Lei nO 8723/93.
!transportes planejarão e implantarão medidas para circulação de veiculos, reorientação do tráfego e revisão do
sistema de transportes, com o objetivo de reduzir a emissão de poluentes.
Parágrafo único. Os planos e medidas a que se refere o caput incentivarão o uso de transporte coletivo,

~~~~~~~~~~~!~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~i~~ ~!~~~~~~ ~~h~!~~~. . _. ._ ... _.. . ... __. .._
Art. 159. Os órgãos competentes integrantes do SISNAMA monitorarão a qualidade do ar atmosférico e fixarão!Redação atualizada do art. 15 da Lei n° 8723/93.
diretrizes e programas para o seu controle, especialmente em centros urbanos com população acima de quinhentos adequando-a à atual estrutura do SISNAMA.
mil habitantes e nas áreas periféricas sob inl1uência direta dessas regiões.
Parágrafo único. As medições periódicas serão efetuadas em pontos determinados e estrategicamente situados, de
modo a possibilitar a correta caracterização das condições de poluição atmosférica presentes.

CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA

TíTULO VIII

REDAÇAO PROPOSTA ORIGEM

TITULO VIII- DAS SANÇÕIi~PENAIS E ADMINISTRATIVAS

CAPITuLO I • DISPOSIÇÕES GERAIS

fo\rt. 160. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, iocide nas penas a estes Art. 2° da Lei 9.605198.
~inadas, na ffiedida da sua culpabilidade, bem como o direlor, o administrador, o membro de conselho e de órgão
lécnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário de pessoa jurldica, que, sabendo ou devendo saber da
conduta criminosa de oul{Elm, deixar de impedir a sua prática, quando por" 'gir para evitá-Ia.----_._-- - --_.-
Art. 161. As pessoas jurldicas serão responsabilizadas administrativa, ci penalmente conforme o disposto nesta Art. 3° da lei 9.605198.
lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu rE entante legal ou contratual, ou de seu
órgão colegiado, no interesse ou beneficio da sua entidade.
Parágrafo único, A responsabilidade das pessoas juridicas não exclui a Jessoas fisicas, autoras, co-autoras ou
IDartlclpes do mesmo fato.
Art. 162. Poderá ser desconsiderada a pessoa juridica sempre que personalidade for, de alguma forma, Art. 4° da Lei 9.605198.
obstâculo ao ressarcimento de prejuizos causados à qualidade ambientô

CAPiTULO 11· DA APLICAÇÃO DA PENA
Art. 163. Para imposição e gradação da penalidade, a a!Jtoridade comp..._.. I observará: Art. 6° da Lei 9.605198.
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüênCias para a saúde pública e para o
melo ambiente;
11- os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da 11: ,jislação de interesse ambiental;
111- a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Art. 164. As penas restritivas de direitos são autOnomas e substituem as privativas de liberdade quando: Art. 7° da Lei 9.605198.
I • tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos;
11 - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
Prcu,nstancias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do

=rafo único. As penas restritivas·de direitos a que se refE!re este a~igo tet'ão a mesma duração da pena privativa
de liberdade subslitulda.

Art. 165. As penas restritivas de direito do: Art. 8° da Lei 9.605198.
I - prestação de serviços à comunidade; "

11 - Interdição temporária de direitos; , r,O "::>-
111 - suspensão parcial ou total de atividades; /: r».cr~
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IV - prestaçao pecuniâria;
V - recolhimento domiciliar.

Art. 166. A prestação de serviços ti comunidade consiste na atribuiçao ao condenado de tarefas gratuitas junto a Art. 9° da Lei 9.605198.
parque~ e jardins públicos e Unidades de Conservaçao e,'no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada,
na restâm'aç~esta,se posslvel.

~. 167. As penàs de interdiçao temporária de direito sao a proibiçao de o condenado contratar com o Poder Art. 10 da Lei 9.605/98.
Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros beneficios, bem como de participar de licitações, pelo
prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes culposos. -----
Art. 168. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Art. 11 da Lei 9.605/98.

~. 169. A prestação:eecuniãria consiste no pagamento em dinheiro â vitima ou â entidade pública ou privada com Art. 12 da Lei 9.605/98, com ajuste de redaçao. As
~m social, de importância, fixada pelo juiz, nâo inferior a R$ 130,00 (centro e trinta reais) nem superior a R$ importâncias estabelecidas pela lei tendo como
46.800,00 (quátenta a seis mil e oitocentos reais). r.eferência o salário minimo roram lransro/llmdas
Parâgrafo único. O valor pago serâ deduzido do montante de eventual reparaçao civil a que ror condenado o inrralor. l:!m reais.

• -_._- _. __o ••_ •• ___ • • •• ~••

Art. 170. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que Art. 13 da Lei 9.605198.
deverã, sem vigih'!lncia, trabalhar, freqüentar curso ou exercer atividade autorizada, pennanecendo recolhido nos dias
e horârios de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual, conrorme estabelecido na
sentença condenatória.

Art. 171. São circunstãncias que atenuam a pena: Art. 14 da Lei 9.605/98.
I - baixo grau de instruçao ou escolaridade do agénte;
\I - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da
degradação ambiental causada;
1\1 - comunicaçao prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;
tV - colaboraçao com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.

~. 172. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: Art. 15 da Lei 9.605/98.
I • reincidência nos crimes de natureza ambiental;
" - ter o agente cometido a infraçao:
a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para a execuçao material da infração;
~) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;
id) concorrendo para danos à propriedade alheia;
e) atingindo áreas de Unidades de Conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de
uso;
f) atingindo âreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
g) em perlodo de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
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i)à noite;
') em épocas de seca ou inundações;
I) no interior do espaçQ territorial especialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
n) mediante fraude ou abuso de confiança;
o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
p) no interesse de pessoa juridica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incenlívos
Iscais;

q) atingindo espécies ameaçadas de extinçao constantes de listas oficiais;
r) facilitada por funcionário público no exerclcio de suas funções.

Art. 173. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de Art. 16 da Lei 9.605198.
condenação à pena privatiVa de liberdade não superior a três anos.

• ____ - - ____ o •• -- ..- --------------
Art. 174. A verificação da reparaçao a que se refere o § 2° do art. 78 do Código Penal será feita mediante laudo de Art. 17 da Lei 9.605/98.
reparaçao do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao
meio ambiente.

Art. 175. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no Art. 18 da Lei 9.605/98.
valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.

Art. 176. A perlcia de constatação do dano ambiental, sempre que possivel, fixará o montante do prejuízo causado Art. 19 da Lei 9.605198.
para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa.
Parágrafo único. A perlcla produzida no inquérito civil ou no juizo civel poderá ser aproveitada no processo penal,
instaurando-se o contraditório.

Art. 177. A sentença penal condenatória, sempre que possivel, fixará o valor minimo para reparação dos danos Art. 20 da lei 9.605/98.
causados pela intraçao, considerando os prejuizos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execuçao poderá efetuar-se pelo valor fixado nos
termos deste artigo, sem prejulzo da Iiqílidação para apuração do dano efelívamente sofrido.

Art. 17B. As penas aplicáveís isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto Art. 21 da lei 9.605/9B.
no art. 161, são:
l-multa;
11 - restritivas de direitos;
111 - prestaçao de serviços à comunidade.

Art. 179. As penas restritivas de direito da pessoa jurldica são: Art. 22 da Lei 9.605198.
I - suspensão parcial ou total de atividades;
11- interdiçao temporária de estabelecimento, obra ou alívidade;
111 - proibiçao de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsldios, subvenções ou doações. ç;-:;§ 1° A suspenstlo de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou c.
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ICAPITULO IV - DA AÇÃO E DO PROCESSO PENAL
lAr!. 183. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicionada. lAr!. 26, caput, da Lei 9.605198.

lAr!. 184. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena reslritiva delAr!. 27 da Lei 9.605/98.

I
dlrellcs cu multa, prevista no art. 76 da Lei n- 9.099 de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada
I~esde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o ar!. 74 da mesma lei, salvo em caso
108 comprovada impossiblldade.

:ArI. 181. A pessoa juridica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar alArt. 24 da Lei 9.605/98.
Iprática de crime defll1ido neste titulo terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado ..
instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. .----1 _

CAPITULO 111 - DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO tNSTRUMENTO DE tNFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DE
CRIME
lAr!. 182. Verificada ~ infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos,lavrando-se os respectivos aulos. lAr!. 25 da Lei 9.605/98.
§ 1~ Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades
!assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos ·habilitados.
§ 2- Tratando-se de produtos pereciveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a insliluições cientificas,
!hospitalares, penais ou outras com fins benefICentes.
i§ 3- .Os produtos e subprodutos da fauna não pereciveis serão destruidos ou doados a insliluições cientificas,
cullÚfals ou educacionais.
§ 4- Os instrumentos utHizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio
ide reciclagem. .

'regulamentares relativas à proteção ambiental.
§ 2- A int~rdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcidnando sem a devida
autorizaçao, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar.
§ 3- A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsidios, subvenções ou doações não poderá
exceder o prazo de dez anos.

Ar!. 180. A prestação de serviços à cOmunidade pela pessoa jurídica consistirá em:
I - custeio de programas e de projetos ambientais;
11 - execução d~ obras de recuperação de áreas degradadas;
111 - manutênção de espaços públicos;
IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

Art. 23 da lei 9.605/98.
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lAii 185. As disposiçlles do art. 89 da lei n- 9.099, de 26 de setembro de 1995, apIlcam-se aos crimes de menorlArt. 28 da Lei 9.605198.
lpotenclal ofensivo definidos nesta lei, com as seguioles modificações:
1- a declaração de extinção de pooibilidade de que trata o § 5- do artigo referido no caput, dependerá de laudo de
:constatação de reparação do dano ambientaI, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1· do mesmo
artigo;
" - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, O prazo de suspensão do
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processo será prorrogado, até o periodo máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com
,suspensão do prazo da prescrição;
11I- no periodo de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos I!, 111 e IV do § 1" do ar ligo mencionado no
capul;
IV - findo o prazo ce prorrogação, proceder-se-á à lall' atura de novo laudo de constatação de reparação do dano
iambiental, podendo, conforme seu resuitado, ser nOl/amente prorrogado o período de su~pens50, até o maxirno
'previsto no inciso 11 deste artigo, ub:.elvado o lhsposto no im:iso 111;
Iv -esgotado o P13Z0 máximo de prorrogaçao, a declmaçao de exlulçao du punilJlhdad<: dependera de ILludu du

,constatação que comprove.~ro ~~usado tomadu as ~~~~~~~~~~ ~~:~~~~~!~~~ ~:P.~~~~~? ~~t~9.r~1 do ~~n?:

CAPiTULO V - DOS CRtMES CONTRA O MEtO AMBIENTE
Seçlo I - Dos Crimes contra a Fauna

.186. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos 'Ou em rota migratória, sem a\Art. 29 da I.ei 9.605/98. No § 3°, fOI suprimida a
idellida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: expressão "e quaisquer outras", a fim de elimlnur
Pena - detençllo, de seis meses a um ano, e mulla. conflito com () art. 32
§ 1- tncorre nas mesmas penas:
I - quem impede a procriaçllo da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo~om a obtida;
11 - quem modifica, danifICa ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
11I - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta
ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela

iundos, provenientes de criadouros não autorizados ou iem a devida permissão, licença ou autorização da
lautoridade competente.
i§ 2" No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz,
.considerando as circunstancias, deixar de aplicar a pena.
I§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas Ou migratórias, aquáticas ou
lterrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou
;âguas jurisdicionais brasileiras.
I§ 4° A pena é aumentada da metade, se o crime é praticado:
I - contra espécie rara ou coosiderada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração;
11 - em perlodo proibido à caça;
11I- durante a noite;
IV - com abuso de licença;

- em Unidade de Conservaçao;
I - com emprego de métodos ou If.mtrumentos capazes de provocar destruição em massa.

i§ 5" A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exerclcio de caça profissional.
I§ 6" As disposições deste artigo nao se aplicam aos atos de pesca.

IArt. 187. Exportar para o exterior peles e couros de anfibios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridadelArt. 30 da Lei 9.605/98._
tente: ~
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Pena· reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 188. Introduzir espécime da fauna exótica no Pais, sem parecer técnico ofICiai favorável e licença expedida por Art. 31 da Lei 9.605198.
autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 189. Praticar ato.de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos Art. 32 da Lei 9.605198.
ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1" Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins
didáticos ou cientificas, quando existirem recursos alternativos.
§ 2" A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Art. 190. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna Art. 33 da Lei 9.605198.
aquàtica existentes em rios, lagos, açudes. lagoas. balas ou águas jurisdicionais brasileiras:
Pena - detenção. de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
t - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura de domínio público;
11 - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorizaçao da
autoridade competente; .
111 - quem fundeia ,embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais,
devidamente demarcados em carta náutica.

Art. 191. Pescar em periodo no quat a pesca seja proibida ou em lugares interditados pelo 6rgão competente: Art. 34 da Lei 9.605198.
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. IncoITe nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
11 - pesca quantidades superiores ás permitidas, ou mediante a utilizaçao de aparelhos, petrechos, técnicas e
métodos não permitidos;
111 - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.

Art. 192. Pescar mediante a utilização de: Art. 35 da Lei 9.605/98.
I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante;
11- substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:
Pena· reclusão de um ano a cin<:o anos.

Art. 193. Pescar ou molestar Intencionalmente qualquer espécie de cetâceo em águas jurisdicionais brasileiras: Arts 1° e .2° da Lei 7643/87, com redação
Pena - reclusao, de dois a cinco anos e multa. adaptada.
Parégrafo único. No caso de reincidência, aplica-se, também, a pena de perda da embarcação em favor da Uniao.

Art. 194. Para os efeitos deste capitulo, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, Art. 36 da Lei 9.605198, acrescida a e~s~~
apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, cetáceos, moluscos e vegetais hidr6bios, ·cetáceos·, nao introduzida por lapso manifest~
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suscetlveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas legislador.
listas oficiais da fauna e da flora.

fArto 195. Não é CÍime o abate de animal, quando realizado: Art. 37 da Lei 9.605198.
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; Numeração dos incisos modificada, com a
11 • para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e exclusão do inciso 11I, objeto de veto ainda não
expressamente autorizado pela autoridade competente; analisado pelo Congresso Nacional.
JJI - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pejo órgão competente.

Seçlo 11 - Dos Crimes contra a Flora
Art. 196. Destruir ou danificar f10resla considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou Art. 38 da Lei 9.605/98.
utilizá-Ia com infringência das normas de proteção:
Pena - detenção, de um a três anos, ou mulla, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 197. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade Art. 39 da Lei 9.605/98.
competente:
Pena - detenção, de um a três ãF!os, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

lArt. 198. Causar dano direto ou indireto ás Unidades de Conservação e, num raio de dez quilômetros, ás áreas Art. 40 da Lei 9.605/98, com ajuste de redação no
circundantes, independentemente de sua localização: caput, retirando-se a referência a decreto, e com a
Pena - reclusão, de um a cinco anos. supressão do § 1°, por ser desnecessário no
§ 1° A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação será âmbito do projeto consolidador.
considerada circunstância agravante para a fixação da pena.
§ 2° Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 199. Provocar incêndio em mata ou noresta: Art. 41 da Lei 9.605198.
Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Art. 200. Fabricar, vender, transportar ou sollar balões que possam provocar incêndios em florestas e demais formas Art. 42 da Lei 9.605198.
de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento urbano:
Pena - detençao de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 201. Extrair de florestas CId domlnio público ou consideradas de prese",!ação permanente, sem prévia Art. 44 da Lei 9.605/98.
autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:
Pena - detençao, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 202. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para fins Art. 45 da Lei 9.605/98.
industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou nllo, em desacordo com as determinações
legais:
Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.

Art. 203. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, caMO e outros produtos de origem Art. 46 da Lei 9.605198.
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vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via
que deverá acompanh!lr o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem venJe, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

------
Art. 204. Impedir ou dificultar a regeneração natural de norestas e demais formas de vegetação. Art. 48 da Lei 9.605/98.
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. --
Art. 205. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros Art. 49 da Lei 9.605/98.
públicos ou em propriedade privada alheia:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.

Art..206. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues; M. 50 da Lei 9.605/98.
objeto de especial preservação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 207. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou Art. 51 da Lei 9.605/98.
registro da autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 208. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou Art. 52 da Lei 9.605/98.
para exploração de produtos ou subprodutos f1or'estais, sem licença da autoridade competente:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.-

Art. 209. Nos crimes previstos nesta seção, a pena é aumentada de um sexto a um terço se: Art. 53 da Lei 9.605/98.
I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático;
11 - o crime é cometido:
..Jno periodo de queda das sementes;
b) no periodo de formaç~o de vegetaçOes;
c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração;
d) em época de seca ou in"lndaçao;
e) durante a noite, em domingo ou feriado.

Seçlo 111 - Da Polulçlo e o..tros Crimes AmbIentais
Art. 210. Causar poluiçao de qualquer natureza em niveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde Art. 54 da Lei 9.605/98.
humana, ouque provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da ftora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1" Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
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§20 Se o crime:
I - tomar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
11 - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes da área afetada, ou

~
ue cause danos direios à saúde da população;

11I - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma
comunidade;
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;

IV - ocorrer por lançamento de reslduos sólidos, Iiquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em
/desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 3° Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a
autoridade competente, m~didas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreverslvel.

Art. 211. Executar pesquisa, lavra ou extraçl!io de recursos minerais sem a competente autorização, permissão,IAr!. 55 da Lei 9.605198.
lconcessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos
da autorização, permissão, licença, concessl!io ou determinação do órgão competente.

1A\1.212. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazen~~:'gu';;dar,1Art. 56 da Lei 9.605198.
ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em
:desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos.seus regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem abandooa os produtos ou liubstãnciss referidos no caput, ou os utiliza em
desacordo com as normas de segurança.
§ 2° Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena'é áumentada de um sexto a um terço.
§ 3" Se o crime é culposo:
Pena· detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 213. Nos crimes dolosos previstos nesta seção, as penas sefé~o aumentadas: IArt. 56 da Lei 9.605196.
1- de um sexto a um terço, se resulta dano irreverslvel à lIora ou ao meio ambiente em geral;
11 - de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de naturezà grave em outrem;
IIJ - até o dobro, se resultar a morte de outrem.
Parágrafo único. A!s penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime maisp.
IArt. 214. ,Construir, reformar, ampJIar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional,rArt. 60 da Lei 9.605196.
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente potuidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais
lcomPetentes, ou contrariando as normas legais e regufamentares pertinentes:

, IPená - detençlo, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
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IM. 215. DIssernin8r doença ou praga ou esp6cies que possam causar dano· à agricuItura,·à pecuâria, à fauna, à Art. 61 da Lei 9.605/98.
~ ou aos ecossistemas: .
Pena -reclusAo, de tm 8 quatro anos, e multa.

SeçIo IV - Dos CrImes contra o Ordenamento Urbano e o Patrlm6nlo Cultural
Art. 62 da Lei 9.605/98.Art. 216. Destruir, lnulBizar ou deteriorar:

I • bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;
11 - arquivo, registro, museu, bibliOteca, pinacoteca, instalação cientlfica ou similar protegido por lei, ato administrativo
OU decisão judicial:
Pena • rec!usAo, de tm a três anos, e multa.
Parêgrafo único. se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detençao, sem prejuizo da multa.

Art. 217. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou Art. 63 da Lei 9.605/98.
~ jtJdicial, em razao de seu valor paisaglstico, ecológico, turlstico, artlstico, histórico, cultural, religioso,
arqueológico, etnográfico ou ITIOIRJfTIefltal, sem autorizaçao da autoridade competente ou em desacordo com a
~ida:
Pena - reclusAo, de um a três anos, e multa.

Art. 218. Promover construçao em solo nao edificâvel, ou no seu ~tomo, assim considerado em razao de seu valor Art. 64 da Lei 9.605198.
pal~lstico, ecoIOgico, artlstico, turistico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnogrãfico ou monumental, sem
autorlzaçao da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 219. Pichar, grafltar ou por outro melo conspurcar edificaçao ou monumento urbano: Art. 65 da Lei 9.605198.
Pena - detençao, de três meses a um ano, e multa.
Par6Qrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artlstico,
arqu8otógico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de detençao, e multa.

Seçlo V - Dos Crime. contra a Admlnlstraçio Ambientai
Art. 220. Fazer o servidor público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados Art. 66 da Lei 9.605198.
técnlco-cientlficos em procedimentos de autorizaçao ou de licenciamento ambiental: .
Pena - reclusao, de um a três anos, e multa.

Art. 221. Conceder o servidor público rlC80Ç8, autorizaçao ou permissão em desacordo com as normas ambientais, Art. 67 da Lei 9.605198.
para as atividades, obras ou serviços cuja realizaçao depende de ato autorizativo do Poder Público:
Pena - delençao, de um a três anos, e multa.
Parégrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detençao, sem prejulzoda multa.

Art. 222. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrlgaçao de relevante interesse Art. 68 da Lei 9.605198.
ambientai:
Pena - detençao, de um a três anos, e multa.
Parâgrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejulzo da muRa.
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IArt. 69 da Lei 9.605/98.

Art. 226. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 163: Art. 72 da Lei 9.605/98.
I - advertência; Inciso X original objeto de veto ãinda nao analisado
11- multa simples; pelo Congresso Nacional. Numeraçãõ modificada
111 - multa diaria; no projeto de Consolidação.
IV - apreensllo dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou

~
veICUIOS de qualquer natureza utUizados na infração;

- destruição ou inutilização do produto;
I - suspensão de venda e fabricação do produto;
11- embargo de obra ou atividade;
111- demolição de obra; .

IX - suspensão parcial ou total de átividades;
IX - restritiva de direitos. .,
I§ 1" Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-Ihe-ão aplicadas, cumulativamente, as
sanções a elas cominadas.

. 223. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. --- --.---1----.-.-- .. I
CAPITULO VI- DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 224. Considera-se infraçao administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras juridicas de uso, Ar!. 70 da Lei 9.605/98.
gozo, promoção, proteção e recuperaçao do meio ambiente. .
§ 1° sao autoridades competenles para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administralivo os
funclonarios de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, designados para as alividades de fiscalizaçao. bem
como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.
§ 2° Qualquer pessoa, constalando infração ambiental, podera dirigir representação às autoridades relacionadas no
paragrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.
§ 3° A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração
imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.
§ 4° As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa
e o contraditório, observadas as disposições desta lei.
IArt.225. O processo administrativo para apuração de infração ambii~t~d;;~;;-~b-s;rvir'~~ -~~g~lntes -prã;~sIArt. 71 da Lei 9.60519a ""--...--.---.-. - .. _.
máximos:
I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da
autuação;
\I - trinta dias para a autoridade competente julgar o atltode' infração, contados da data da sua lavratura,
apresentada ou não a defesa ou impugnação;
11\ - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do SISNAMA, ou à Diretoria de
Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação;
IV - cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da no!ificação.

j
o
Ir.....
\O
\O
\O



'§ 2' A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta lei e da legislação ambiental em vigor, ou
de preceitos regulamentares, sem prejufzo das demais sanções previstas neste artigo.
§ 3' A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:
1- advertido por irregularidades Que tenham sido praticadas, deixar de saná-Ias, no prazo assinalado por órgão
competente do 515NAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;
11 - opuser embaraço à açllo fiscalizadora dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministério da
Marinha.
§ 4' A mlllt::! simples pode ser convertida em serviços de preservação. mE:'lhl)ri -:> '? re'::'-!peraçi!c d::! qU3!!dade do meio
'ambiente.
§ 5' A multa diária será aplicada sempre Que o cometimento da infração se prolongar no tempo.
§ 6' A apreensllo e destruiçllo referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art. 182.
§ 7' As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serllo aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o
estabelecimento nllo estiverem obedecendo às prescriçõf!s legais ou regulamentares.
§ 8' As sanções restritivas de direito são:
I - suspensllo de registro, licença ou autorização;
11 - cancelamento de registro, licença ou autorização;
111 - perda ou restriçao de incentivos e beneficios fiscais;
IV - perda ou suspensão da participaçllo em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
Iv -proibição de contratar com a Administração Pública, pelo periodo de até três anos.

Art. 227. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo\Art. 73 da Lei 9.605/98, com correção de técnica
Nacional de Meio Ambiente, ao Fundo Naval, a fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou a correlatos, legislativa.
conforme dispuser o órgão arrecadador.

Art. 228. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo Art. 74 da Lei 9.605198.
,com o objeto juridico lesado. .__

Art. 229. O valor da multa de que trata este capitulo será fixado em norma regulamentadora e corrigido Art. 75 da Lei 9.605198.
periodicamente, com base no~ indices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o minimo de R$ 50,00
(cinqüenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

Art. 230. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municipios ou Distrito Federal"subslilui a multa federal nalArt. 76 da Lei 9.605/98, com supressão da
mesma hipótese de incidência. expressão "Territórios·, por ser incabivel.
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CAPíTULO VII- DA COOPERACÃO INTERNACIONAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
j~. 231. Resguardados a soberãnia nacional, a ordem pública e os bons costumes, o Governo brasileiro prestará, nolArt. 77 da lei 9.605198.
j'4ue concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro pais, sem qualquer ônus, quando solicitado para:
I - produção de prova;
11 - exame de objetos e lugares;
111 - informação sobre pessoas e coisas;
IV - presença temporária da peSf:oa presa, cujns clcclarnçôes t{mh;-llTllclevãnda para a rJer.isão de 1I11m CiJusa:
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~. 232. Para a consecução dos fins visados nesta lei e especialmente para a reciprocidade da cooperaça~IArt. 78 da Lei 9.605/98.
internacional, deve ser mantido siStema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de
informaçOes com órgAos de outros palses.
WITuLO IX - DISPOSlçOeS FtNAIS ·----1 -

~ - outras formas de assistência permitidas pela Ieglslaçao em vigor ou pelos tratados de que o BrasU seja parte.
,§ 1- A soIicitaçao de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário,
ao órgao judiciârlo competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-Ia.
:§~A soIicitaçAo deverA conter.
I - o nome e a qualificaçIo da autoridade solicitante;
11- o objeto e o motivo de sua fonnuIaçllo;
111 • a descriçao ~."nãriado procedimento em curso no pais solicitante;
IV - 8 especlficaçao da assistência solicitada;
Iv-a documentaçAo indíspensãvel 80 seu esclarecimento, quando for o caso.

1An. 233. Aplicam-se subsidiariamente 80 previsto no Tllulo VIII desta lei as disposições do Código Penal e do CódigoIArt. 79 da Lei 9.605198.
Ide Processo Penal.

~
2.34' Para o cumprlmen~ do disposto no Titulo VIII desta lei, os órgãos ambientais integrantes do 515NAMA,/Art. 1° da MP 1.710/98.

responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscaliZaçao das atividades suscetiveis de
egnIdarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de titulo executivo extrajudicial, termo de

premissa com pessoas fisicas ou lurldicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento
de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursQs ambientais, considerados efetiva ou potencialmente
'poluldores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.
I§ 1- O termo de Com~lssoa que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas
~slcas e jurldiess mencionadas no capuf possam promover as necessárias correçlles de suas atividades, para o
atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo
instrumento disponha sobre:
I - o nome, a qualiticaçao e o endereço das partes compromissadas e dos respectiVos representantes legais;
11- o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar
!entre o mlnimo de noventa dias e o mãxirno de cinco anos, com possibUidade de prorrogação por igual perlodo;
,111 - a descriçAo detalhada de seu objeto e o cronograma fisico de execução e de impIantaçao das obras e serviços
~exlgldos;
IV - as multas que podem ser aplicadas iA pessoa fisies ou jurldica compromissada e os casos de rescisão, em
decorrência do nIo-elmprImento das obrIgaç6es nele pactuadas;
Iv -o foro competente para dirimir litlgios entre as partes.
I§ ~ No tocante aos empreendimentos em CUt'S0 no dia 30 de março de 1998, envolvendo consll'uçao, inslalaçâo,
iampllaçao e funcionamento de estabelecinentos e atividades utilizadoras de recursos ambientaiS. considerados

~
fe\lVa <lU potencialmente poIuidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação a:r,bier ,"i,
assinatura dtl termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas f1sicas e lurldicas interessadas, até o dia

1 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto 80S órgAos competentes do SI5NAMA.
i§ ae Da data da protocolizaçAo do requerimento previsto no parágrafo anterior e enquanto perdurar a.vigência do
[corrasPondente termo de compromisso, ficarao suspensas, em relação aos fatos que deram causa à celebraçAo do
~to, a apIlcaçAo e a execuçao de sançOes adminlstralivas contra a pessoa física ou jurldica que o houver

I§':'.-Sot, pena de ineficãcla, os &ermos de compromisso. deverao ser ptJbIicados no 6rgIo oficlaI competente,
',0 • extrato. .
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RcdaçIo fmal do Projeto de Decreto
Legislativo n" 104, de 1997.

COMISSÃO DIRETORA

A Comissão DIretora apresenta a rcdaçIo fmal do Projeto de Decreto
Legislativo n° 104, de 1997, que aprova a Programação Monetária nhúiva ao
quarto trimestre de 1997.

Sala de Reuniões da Comisslo, em 15 de (jU/.wt- de 1997. "LEGISLAÇÃO CITADA'ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

ÇC;f1sjPJmIDJENm
.#~ I - 7 ,RELATOR

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

,""' .

TÍTIJLOlV
Da Organização dos Poderes

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

GRUPO DE TRABALHO PARA CONSOLIDAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃO I - Do Ministério Público
........, .

e VI.

Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na fonna da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
.coletivos;

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fms
de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações
indígenas;

VI - expedir notificaÇões nos procedimentos administrativos de sua
competência, requisitando infonnações e documentos para instruí-los, na fonna
da lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da ativídade polícial, na fonna da lei
complementar mencionada no artigo anterior;

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito
polícia\, indicados os fundamentos juridicos de suas manifestações processuais;

IX - exercer outras funções que llie forem conferidas, desde que
compatíveís com sua fmalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a

I><~' consultoria jurídica de entidades públicas.
§ I" A legitimação do Ministério Públíco para as ações civis previstas nestc

,,.... - artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundQ o,disposto nesta
. Constituição e na lei.

,...,- I § 2" As funções de Ministério Público só podem ser exercidas por
integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação.

§ 3" O ingresso na carreira far-se-á mediante concu -() público de provas e
titulos assegurada participação da Ordem dos Advogaàos do Brasil em sm
realização, e observada, nas nomeações, a ordem de classificação.

§ 4" Aplica-se ao Ministério Público, no que couber. o disposto no art.93, TI

1-. ,.

Excelentissimo Senhor
Presideme da Câmara dos Deputados.

1/, ,7 _ /iÂ,i-,--- .,I!...--+' tt_ pt:....: ~-

Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
Coordênador do Grupo de Trabalha para

Consolidação da Legisiação Brásileira

Of GTCLB 89/98

Os infra-assinados coordenador e membros do Grupo de
Trabalho para Consqlidação da Legislação Brasileira. encaminham il Vossa Excel!ncia, o
primeiro Projeto de Lei Consolidatorio da Legislação Ambientai. devendo em breve o mesmo
fazer com a Legislação do Crédito Rural e. posteriormente com a Legislação Educacional.

Solicitamos, que dt! ao mesmo uma tramitação com
procedimento exclusivamente formal c0"l0 requer o assunto.

BrasiJia.iJa~e~~9s:'
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LEI COMPLEMENTAR N° 95, DE 26 DE FEVEREIRO 1998

DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO, A
REDAÇÃO, A ALTERAÇÃO E A
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS, CONFORME
DETERMINA O PARÁGRAFO úNIco DO
ART. 59 DA CONSrmrrçÃO FEDERAL, E
ESTABELECE NORMAS PARA A
CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS
QUE MENCIONA.

CAPÍTULo I
Disposições Preliminares

Ar!. 1° • A elabornção, a redação, a alternção e a consolidação das leis
obedecerão ao disposto nesta Lei Complementar.

Parágrqfo único. As disposições desta Lei Complementar aplicam-se,
ainda, às medidas provisórias e demais atos nonnativos referidos no art 59 da
COnstituição Federal, bem como, no que couber, aos decretos e aos demais atos
de regularnentaçllo expedidos por órgãos do Poder Executivo.

Art. 2°· (VETADO)
§ l° (VETADO)
§ 2° Na nlllDCl'llÇlio das leis serllo observados, ainda, os seguintes critérios:
I • as emendas à Constituição Federa1 terão sua numeração iniciada a partir

da prom1.lgaçIo da Constituição;
n M leis complementares, as .leis ordinãrias e as leis delegadas terão

numemçl o seqüencial em continuidade às séries iniciadas em 1946.

LEI N° 3.071, DE 01 DE JANEIRO 1916.

CÓDIGO CIVIL.

PARTE ESPECIAL

LIVRO I!
Do Direito das Coisas

TITULO I!
Da Propriedade

CAPÍTULom
Da Aquisição e Perda daPropriedade Móvel

SEÇÃO I
Da Ocupaç/lo

Da Caça

Art. 594 • Observados os r~gu1amentos administrativos da caça, poderá ela
exercer-se nas terms públicas, oúnas particulares, com licença de seu dono.

Art. 595 • Pertence ao caçador o animal por ele apreendido. Se o caçador
for no encalço do animal e o tiver ferido, este lhe pertencerá, emborn outrem o
tenha apreendido.

Art. 596 - Não se reputam animais de caça os domesticados que fugirem a
seus donos, enquanto estes lhes andarem à procura.

Art. 597 .·.se a çaçati:rida..se llcu1beI:-a-t -m:no..cercadO; murada; valado;-ou
cultivado, o dono deste, não querendo permit.I a entrada do caçador, terá que a
entregar, ou expelir.

Art. 598 - Aquele que penetrar em terreno alheio, sem licença do dono,
para caçar, perderá para este a caça, que apanhe, e responder-Ihe-á pelo dano que
lhe canse.

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO 1940

CÓDIGO PENAL.

PARTE GERAL

TÍTULO V
Das Penas

CAPíTULo IV
Da Suspensão Condicional da Pena

Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à
observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

*Artigo com redação determinada pela Lei n' 7.209, de 11 de julho de 1984.

§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de
fazê-lo, e se as circunstâncias do art59 deste Código lhe forem inteiramente
favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas
seguintes condições, aplicadas1nunulativamente:

*§ 2~ "caput'~ com redação dada pela Lei n'9.268, de 0110411996
a) proibição de freqüentar determinados lugares;

'-*Allnl!O "a" com redoçi1o dada pela Lei n' 7.209, de 11 dejulho de 1984.

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do
;uiz;

*Alínea "b" com redação dadapeia Lei n"7.209, de 11 dejulhode 1984.
c) comparecimento pessoal e lbrigatório a juizo, mensalmente, para

informar ejustificar suas atividades.
* Alínea /leI' com redação dadape;,J LeI n° ';'.209, de Jl dejuihode 1984.

LEÜ-{O 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

lNSTITUI O NOVO CÓDIGO FLORESTAL.

Art. I" - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse
comum a todos os habitantes do Pais, exercendo-se os direitos de propriedade,
com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

Parágrajo IÍnico. As ações ou omissões contrárias às disposições deste
Código na utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo da
propriedade ran. 302, XL "b", do Código de Processo Civil).

Art. 2" - Consideram-se de preservação permanente. pelo só efe:to desta
Lei. as tlorestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto
em fmxa marginal cuja largura minima seja:

1 - de 30 m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de 10 m (dez
metros) de largura:

2 - de 50 m (.cinqüenta metros) para os cursos d'água que tenhan de la
Idez) a 50 m ,cinqüenta metros) de largura~

3 - de 100 m (cem metros) para os cursos d'água que tenham de 50
(cinqüenta) a 200 m (duzentos metros) de largura:
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4 - de 200 m (duzentos metrosl Q.ar~ os c!lf-sQS_d'ágwulue..tenhamde-200
j-duzentos}"aôO(}m (seIscentos metros) de largura;

5 - de 500 m (quinhentos metros) para os cursos d'água que tenham largura
superior a 600 m (seiscentos metros).

• Alínea "a" com redação dada pela LeI n' 7.803. de 1810711989.

b) ao redor das lagoas', lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nas~entes, aind~ que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",

qualquer que seja a sua Situação topográfica, num raio minimo de 50 m
(cinqüenta metros) de largura;

• Alínea "c" com redação dada pela Lez n'7.803. de 18 07'1989.
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;

. e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45
eqUIvalente a 100% na linha de maior declive'

f) nas restingas, como fixadoras de dun~ ou estabilizadoras de mangues;
g) nas .bordas do.s ta~uleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do

relevo, em faixa nunca mfenor a 100 m (cem metros) em projeções horizontais;

• Alínea ''g'' com redação dada pela Lei n° 7.803. de 18'07//989.
. h) em altitude superior a 1.800 m (mil e oitocentos metros), qualquer que

seja a vegetação.
• Alínea "h" com redação dada pela Lei nO 7.803. 18/07'/989.

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as
compreendidas nos perímetros urbanos defmidos por lei municipal e nas regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar
se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados
os principias e limites a que se refere este artigo.

• Par&grafo com redação dada pela Lei n° 7.803, de 18107/1989.

Art. 3° - Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetaçllo
nattlTal destinadas:

§ 1" A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só
será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for
necessária á execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade
pública ou interesse social.

Art. 4" - Consideratn-se de interesse público:
a) a linaitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas, visando à

adequada conservação epropagação da vegetação florestal;
b) as medidas com o fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças que

afetem a vegetação florestal;
c) a difusão li a adoçlio!!e métodos tecnológicos que visem a a1lltlentar

economicamente a vida útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as
fases de manipulação e transformação.

Art. 5° - OPoder Público criará:
a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas, com a

fmalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a
proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilizaçllo para
objetivos educacionais, recreativos e científicos;

b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com fins econômicos,
técnicos ou sociais, inclusive reservando áreas ainda não florestadas e destinadas
a atingir aquele frm.

Parágrafo único. Ressalvadà a cobrança de. ingresso a visitantes, cuja
receila será destinada em pelo menos 50% (cinqüenta por cento) ao custeio da
manutenção e fiscalização, bem como de obras de melhoramento em cada
unidade, é proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos
parques e reservas biológicas criados pelo poder público na forma deste artigo.

• Par&graJo com redação dada pela Lei n"7.875. de 13 de novembro de 1989.

Art. 6° - O proprietário da floresta não preservada, nos termos desta Lei,
poderá gravá-Ia com perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse
público pela autoridade florestal. O vinculo constará de termo assinado perante a
autoridade florestal e será averbado à margem da inscrição no Registro Público.

Art. 7" - Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato
do Poder Público, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de
porta-sementes.

Art. 8" - Na distribuição de lotes destinados â agricultura, em planos de
colonização e de reforma agrária, não devem ser incluidas as áreas florestadas de
preservação permanente de que trata esta Lei, nem as florestas necessárias 3D

abastecimento local ou nacional de madeiras e outros produtos florestais.

Art. '1' - As florestas de propriedade particular, enquanto indivisas com
O?tras, sujeitas a regime especial, ficam subordinadas às disposições que
VIgorarem para estas.

Art. 10 - Nilo é permitida a derrubada de florestas, situadas em áreas de
inclinaçno entre 25 a 45 graus, só sendo nelas tolerada a extração de toros
quando em regime de utilização racional, qllC vise a rendimentos permanentes. '

Art. 11 - O emprego de produtos florestais ou hulha como combustível
obriga o uso de dispositivo, que impeça di~lio de fagulhas suscellveis de
provocar incêndios, nas florestas e demais formas de vegetação marginal.
...................................................................................................................

Art. 13 - O comércio de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá de
licença da autoridade competente.

Art. 14 - Além dos preceitos gerais a que está sujeita a utilização das
florestas, o Poder Público Federal ou Estadual poderá:

a) prescrever outras normas que atendam às peculiaridades locais;
b) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais consideradas em via de

extinção, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender, nessas
.áreas, de licença prévia o corte de outras espécies;

c) ·.ampliar o registro de pessoas fisicas ou jurídicas que se dediquem à
extração, indústria e comércio de produtos ou subprodutos florestais.

Ar!. 15 - Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas
primitivas da bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em observância a
planos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder
Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano.

Art.l6 - As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de
utilização limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos
ártigos 2" e 3° desta lei, são suscetlveis de exploração, obedecidas as seguintes
restrições:

a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul, as
derrubadas de florestas nativas, primitivas ou regeneradas, só serão permitidas,
desde que seja, em qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20% da área de
cada propriedade com cobertura arbórea localizada, a critério da autoridade
competente;

b) nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas já desbravadas e
previamClftC .delinaitadas pela autoridade competente, ficam proibidas as
derrubadas de florestas primitivas, quando feitas para ocupação· do solo com
cultura c pastagens, permitindo-se, nesses casos, apenas a extração de árvores
para produção de madeira. Nas áreas ainda incultas, sujeitas a formas de
desbravamento, as derrubadas de florestas primitivas, nos trabalhos de instalação
~ noyas propriedades agrícolas, só serão toleradas até o máximo de 30% da área
da proPriedade;

c) na região Sul as áreas atualmente revestidas de formações florestais em
que ocorre o pinheiro brasileiro, "Araucaria angustifolia" (Bert - O.Ktze), não
poderão ser desflorestadas de forma a provocar a eliminação permanente das
florestas, tolerando-se, somente a exploração racional destas, observadas as
prescrições ditadas pela técnica, com a garantia de permanência dos maciços em
boas condições de desenvolvimento e produção;

d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive nos Estados do
Maranhão e Piaui, o corte de árvores e a exploração de florestas só será permitida
com observância de nonnas técnicas a serem estabelecidas por ato do Poder
Público, na forma do art. 15.

§ I" Nas propriedades nrrais, compreendidas na alinea "a" deste artigo, com
área entre 20 (vinte) a 50 ha (cinqüenta hectares), computar-se-ão, para efeito de
f1XllÇlio do limite percentual, além da cobertura florestal de qualquer natureza, os
maciços de porte arbóreo, sejam frullferos, ornamentais ou industriais.

• § l°acrescentado pela Lei nO 7.803, de 18 dejalho dI 1989.

§ 2" A reserva legal, assim entendida a área de, no minimo, 20% (vinte por
cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser
averbada á margem da inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer titulo, ou de desmembramento da área.

• § ]Ocom redaçilodadapela Lem" 7.803. de 18 deju/ho de 1989.
§ 3" Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20% (vinte por cento)

para todos os efeitos legais.
• § 30 com redação dada pela Lei n' 7.803, de 18 de julho de 1989.

Art. 17 - Nos loteamentos de propriedades nrrais, a área destinada a
completar o limite percentual fixado na letra "a" do artigo antecedente, poderá ser
agrupada numa só porção em condominio entre os adquirentes.
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Art. 1& - Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o
florestamento ou o reflorestamento de preservação pennanente, o Poder Público
Federal poderá fazê-lo sem desapropriá-las, se não o fIZer o proprietário.

§ I' Se tais áreas estiverem sendo utilizadas com culturas, de seu valor
deverá ser indenizado o proprietário.

§ 2' As áreas assim utilizadas pelo Poder Público Federal ficam isentas de
tributação.

Ar!. 19 - A exploração de florestas e de fonnações sucessoras, tanto de
dominio público como de dominio privado, dependerá de aprovação prévia do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

mAMA bem 'como da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição
florestal' e manejo compativeis com os variados ecossistemas que a cobertura
arbórea forme.

* Artigo. "copU/". com redaçlio dada pela Lei n'7.803. de 18 de Julho de 19~9..
Parágrafo único. No caso de reposição florestal, deverão ser pnonzados

projetos que contemplem a utilização de espécies nativas.
*Parágrafo acrescentado pelo Lei n' 7.803. dc 18 deJulho dc 1989.

Art. 20 - As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem
grandes quantidades de matéria-prima florestal ser~o o~rigadas a m~te:, dentro
de um raio em que a exploração e o transporte sejam Julgados economtcos, um
serviço organizado, que assegure o plantio de novas áreas,. em terr~s pró~rias ou
pertencentes a terceiros, cuja produção sob exploração raCIOnal, seja eqUIvalente
ao consumido para o seu abastecimento.

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, além das
penalidades previstas neste Código, obriga os infratores ao. pagament? .de ~ma
multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor comerCIai da matena-pnrna
florestal nativa consumida além da produção da qual participe.

Art. 21 - As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, á base de carvão
vegetal, lenha ou outra matéria-prima florestal, são obrigadas a manter florestas
próprias para exploração racional ou a formar, diretamente ou por intermédio de
empreendimentos dos quais participem. florestas destinadas ao seu suprimento.

Parágrafo único. A autoridade competente fixará para cada empresa o
prazo que lhe é facultado para atender ao disposto neste artigo, dentro dos limites
de 5 a 10 anos.

Art. 22 - A União, diretamente, através do órgão executivo especifico, ou
em convênio com os Estados e Municipios,fiscalizará a aplicação das normas
deste Código, podendo, para tanto, criar os serviços indispensáveis.

*Arllgo, "capuI", com rcdação dada pc/o Lc/ n' 7.803. dc 18 de;ulho de 1989.
Parágrafo único. Nas áreas urbanas, a que se refere o parágrafo único, do

art. 2', desta Lei, a fiscalização é da competência dos municipios, atuando a
União supletivamente.

* Parágrafo com rcdação dada pela I.c/ n' 7.803. de 18 dejulho de 1989.

Art. 23 - A fiscalização e a guarda das florestas pelos serviços
especializados não excluem a ação da autoridade policial por iniciativa própria.

Art. 24 - Os funcionários florestais, no exercicio de suas funções, sfto
equiparados aos agentes de segurança póblica, sendo·lhes assegurado o porte de
armas.

Art. 25 - Em caso de incêndio rural, que não se possa extinguir com os
recursos ordinários, compete não só ao funcionário florestal, como a qualquer
outra autoridade póblica, requisitar os meios materiais e convocar os homens em
condições de prestar auxílio.

Art. 27 - É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de
vegetação.

Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o
emprego do fogo em práticas agropastoris ou .florestais, a permissão será
estabelecida em ato do Poder Público, circunscrevdndo as áreas e estabelecendo
normas de precaução.

Art. 41 - Os estabelecimentos oficiais de crédito concederão prioridades
aos projetos de florestamento, reflorestamento ou aquisição de equipamentos
mecânicos necessários aos serviços, obedecidas as escalas anteriormente fixadas
em lei.

Parágrafo único. .Ao Conselho Monetário Nacional, dentro de suas
atribuições legais. como órgão disciplinador do crédito e das operações crediticias
em todas suas modalidades e formas, cabe estabelecer as nomtas para os

fmanciamentos tlórestais. coiu juros e prazos compativeis, relaci~nados com os
planos de florestamento e reflorestamento aprovados' pelo Conselho _Florestal
Federal.

Art. 42 - Dois anos depois da promulgação ,desta Lei, nenhuma autoridade
poderá permitir a adoção de livros escolares de leitura que não contenham textos
de' educação florestal, previamente aprovados pelo Conselho Federal de
Educação, ouvido o órgão florestal competente. .'

§ l' As estações de rádio e televisão incluirão, obngatonamente, em. suas
programações, textos e dispositivos de inter~sse florestal, ~pr0.va~os .pelo orgão
competente no limite minimo de cinco (5) mmutos semanaIS, dlstnbUldos ou não
em diferentes dias.

§ 2' Nos mapas e cartas oficiais serão obrigatoriamente assinalados os
Parques e Florestas Públicas.

§ 3' A União e os Estados promoverão a criação e o óesenvoh'Imemo de
escolas para o ensino florestal, em seus diferentes niveis.

Art. 43 - Fica instituida a Semana Florestal, em datas fixadas para as
diversas regiões do Pais, por Decreto Federal. Será a mesma comemorada,
obrigatoriamente, nas escolas e estabelecimentos públicos ou subvencionados,
através de programas objetivos em que se ressalte Q valor das florestas, face aos
seus produtos e utilidades, bem como sobre a forma correta de conduzi-las e
perpetuá-Ias.

Parágrafo único. Para a Semana Florestal serão programadas reuniões,
conferências, jornadas de reflorestamento e outras solenidades e festividades com
o objetivo de identificar as florestas como recurso natural renovável, de elevado
valor social e econômico.

Art, 44 - Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oesle, a
exploração a corte raso só é pennissivel desde que permaneça com cobertura
arbórea pelo menos cinqüenta por cento da área de cada propriedade

'" Artigo, 'Icaput'~ com redação dada pela Afedida ProVIsórIa 11° !.605-2~. de
25/0811998.

§ lO A "reserva legal", assim entendida a área de, no minimo, cinGiienta por
cento de cada propriedade. onde não é permitido o corte raso. será a1'erbada á
margem da inscrição da matricula do imóvel no registro de imóveIS competente,
sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer
titulo ou de desmembramento da área.

* Przmltlvo parágrafo únrco transformado em § 1". com redaçào dada nela A/adida
ProVlsóna n' 1.605-27, de 25·08N998. .

§ 2' Nas propriedades onde a cobertura arbórea se constitui de
fitofisionomias florestais, não será admitido o corte raso em pelo menos oitenta
por cento dessas tipologias florestais.

• § 2'acrescIdu pela Medida ProVlsol'la n' 1.605-r, da 25 OR 199R.
§ 3' O disposto no parágrafo anterior não se aplica ás propriedades ou ás

posses em processo de regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - JNCRA, ou pelos órgãos estaduais competentes.
com ár~as de até 100 hectares. nas quais se pratique agropecuária fanliliar. '

*§ 3'acrescido pela Medida Provisória n' 1.605-27, de 25·081998.
§ 4' P":a efeito do disposto no '!caput", entende-se por região Norte e parte

Norte da regtão Centro-Oeste os Estados do Acre, Pará, Amazonas. Roraima,
Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além das regiões situadas ao norte do paralelo
.\3' S, nos Estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44' W no
Estado do Maranhão. . '

* § 4' acreseidq pela Medida Provisória n' J.605-27. de 25:081998.
§ 5' Nas áreas onde estiver concluido o Zoneamento Ecológico

Econômico, na escala igual ou superior a I :250.000, executado segundo as
diretrizes metodológicas estabelecidas pela Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República e aprovado por órgão técnico por ela designado, a
distribuição das atividades econômicas será feita confonne as indiéações do
zoneamento, respeitado o limite minimo de cinqiienta por cento da cobertura
arbórea de cada propriedade, a titulo de reserva legal.

*§ 5' acrescido pela Medida Provisória n' 1.605-27, de 25/08/1998.

Art. 45 - Ficam obrigados ao registro do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - mAMA, os estabelecimentos
comc:rciais responsáveis pela comercialização de moto-serras, bem como aqueles
que adquirirem este equipamento.

• Artigo acrescido pela lei n' 7.803. da 18 de;ulho de 1989.
§ 10 A licença para o porte e uso de moto-serras será renovada a cada 2

(dois) anos perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - mAMA.
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• § 1°acrescido pela Lei nO 7.80~. de 18 dejulhode 1989.
§ 2° Os fabricantes de moto-serras ficam obrigados, a panir de 180 (cento e

oitenta) dias da publicação desta Lei. a imprimir, em local visivel deste
equipamento, numeração cuja seqüência será encaminhada ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lBAMA e constará das
correspondentes notas fiscais.

• § ]Oacr..cido pela Lei nO 7.803. de 18 dejulhode 1989.

Ar!. 46 - No caso de florestas plantadas, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, zelará para que seja
preservada, em cada municipio, área destinada á produção de alimentos básicos e
pastagens, visando ao abastecimento local.

• Artigo acre.cido pela Lei n° 7.803. de 18 de julho de 1989.

LEI N° 5.197, DE 03 DE JANEIRO DE 1967

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO A FAUNA E
DÁ OUTRAS PROVIDt;NCTAS.

Art. 1° • Os animais de quaisquer espécies em qualquer fase do seu
descnvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a
fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são
propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição,
caça ou apanha.

§ I° Se peculiaridades regionais comportarem o exercicio da caça, a
permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal.

§ 2° A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna
silvestre em terras de domínio privado, mesmo quando permitidas na forma do
parágrafo anterior, poderão ser igualmente proibidas pelos respectivos
proprietários, assumindo estes a responsabilidade da fiscalização de seus
domínios. Nestas áreas, para a prática do ato de caça é necessário o
consentimento expresso ou tácito dos proprietários, nos termos dos artigos 594,
595, 596, 597 e 598 do Código Civil.

Art. 2° • É proibido o exercicio da caça profissional.

Art. 3° • É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de
produtos e objetos que impliquem a sua caça, perseguição, destruição ou apanha.

§ 1° Excetuam-se os espécimes provenientes de criadouros devidamente
legalizados.

§ 2" Será permitida, mediante licença da autoridade competente, a apanha
de ovos, larvas e filhotes que se destinem aos estabelecimentos acima referidos,
bem como a destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura
ou à saúde pública.

§ 3° O simples desacompanharncnto de comprovaç40 de procedência de
peles ou outros produtos de animais silvestres, nos carregamentos de via terrestre,
fluvial, marítima ou aérea, que se iniciem ou transitem pelo Pais, caractcrizarã, de
imediato, o descumprimento do disposto no "caput" deste anigo.

• § 3°acrucido pela Lei n·9.111. de 10110/1995.

Art. 4° - Nenhuma espécie poderá ser introduzida no pais, sem parecer
técnico oficial favorável e licença expedida na forma da lei.

Ar!. 5° • O Poder Público criará:

b) Parques de Caça Federais, Estaduais e Municipais, onde o exercicio da
caça é permitido, abertos total ou parcialmente ao público, em caráter permanente
ou temporário, com fms recreativos, educativos e turísticos.

Art. 6° • O Poder Público estimulará:
a) a formação e o funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de

caça e de tiro ao vôo, objetivando alcançar o espirito associativista para a prática
desse espone;

b) a construção de criadouros destinados à eríação de animais silvestres
para fms econômicos e industriais.

Art. 7° - A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. de
espécimes da fauna silvestre, quando consentidas na forma desta Lei;' serão
consideradas atos de caça .

Art. 8° - O órgão público federal competente, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, publicará e atualizará anualmente:

a) a relação das espécies cuja utilização, perseguição, caça ou apanha será
permitida, indicando e delimitando as respectivas áreas;

b) a época e o número de dias em que o ato acima será permitido;
c) a quota diária de exemplares cuja utilização, perseguição, caça ou

apanha será permitida
Parágrafo único. Poderão ser, igualmente, objeto de utilização, caça,

perseguição ou apanha os animais domésticos que, por abandono, se tomem
selvagens ou feras.

Art. 9° - Observado o disposto no art.8 e satisfeitas as exigências legais,
poderão ser capturados e mantidos em cativeíro espécimes da fauna sílvestre.

Ar!. 10 - A utílização, perseguição, destruição, caça ou apanha de
espécimes da fauna silvestre são proibidas:

a) com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou
armadilhas que maltratem a caça;

b) com armas a bala, a menos de 3 (três) quilômetros de qualquer via férrea
ou rodovia pública;

c) com armas de calibre 22 para animais de porte superior ao tapiti.
lSylvilagus brasiliensis);

d) com armadilhas constituidas de armas de fogo;
e) nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas estâncias hidromínerais e

climáticas;
1) nos estabelecimentos oficiais e açudes do domínio público, bem como

nos terrenos apjacentes, até a distância de 5 (cinco) quilômetros;
g) na faixa de 500 (quinhentos) metros de cada lado do eixo das vias

férreaS 'e rodovias públicas;
h) nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das belezas naturais;
i) nos jardins zoológicos, nos parques e jardins públicos;
j) fora do periodo de permissão de caça, mesmo em 'Propriedades privadas;
I) á noite, exceto em casos especiais no caso de anin18is nocivos;
m) do interior de veiculos'de qualquer espécie.

Art. 11 - Os Clubes ou Sociedades Amadoristas de Caça e de tiro ao vôo
poderão ser organizados distintamente ou em conjunto com os de pesca, e só
funcionarão validamente após a obtenção da personalidade juridica, na forma da
lei civil e o registro no órgão público federal competente.

Art. 12 • As entidades a que se refere o artigo anterior deverão requercr
licença especial para seus associados transitarem com arma de caça e de esporte,
para uso em suas sedes, durante o periodo defeso e dentro do perimetro
determinado.

Art. 13 - Para exercicio da caça, é obrigatória a licença anual, de caráter
especifico e de'llmbito regional, expedida pela autoridade competente.

Parágrafo único. A licença para caçar com armas de fogo deverá ser
acompanhada do porte de arma emitido pela Polícia Civil.

Art. 14 - Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a instituições
cientificas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indicadas, licença especial para a
.coleta de material destinado a fms cientificos, em qualquer época.

§ 1° Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente credenciados
pelo Pais de origem, deverá o pe<1ido de licença ser aprovado e encaminhado ao
órgão público federal competente, por intermédio de instituição cientifica oficial
dopais.

§ 2' As instituições a que se refere este artigo, para efeito da renovação
anual da licença, darão ciência ao órgão público federal competente das
atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.

§ 3° As licenças referidas neste anigo não poderão ser utilizadas para fms
comerciais ou esportivos.

§ 4° Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por Lei, a
atribuição de coletar material zoológico, para fins cientificos, serão concedidas
licenças permanentes.

Art. 15 - O Conselho de Fiscalização das Expedições Artfsticas e
Cientificas do Brasil ouvirá o órgão público federal competente toda vez que, nos
processos em jq\gamento, houver matéria referente à fauna
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Art. 16 • Fica instituldo o registro das pe~,illlS fIsica ou jlaidicas que'
negociem com ahimais silvestres e seus produtos.

Art. 17 - As pessoas f!Sicas ou juridicas, de que trata o artiso anterior, do
obrigadas á apresentação de declaração de estoques e valores, sempre que exiJida
pela autoridade competente.

Parágrafo único. O nllo-cumprimento do disposto neste litigo, lIIán dIIs
penalidades previstas nesta Lei, obriga o cancelamento do registro.

Art. 18 - É proibida a exportaçJo, para o Exterior, de peles e couros de
anfibios e répteis, em broto.

Art. 19 - O transporte interestadual e para o Exterior, de animais silveslres,
lepidópteros, e outros insetos e seus produtos, depende de guia de rinsito.
fomecida pela autoridade com~tente.

Parágrafo único. Fica isento dessa exigência o material consi8Jlldo 1
Instituições Cientificas Oficiais.

Art. 20 • As licenças de caçadores serão concedidas mediante papmcnto
de uma taxa anual equivalente a um décimo do salário mlnimo menSll.

Parágrafo único. Os turistas pagarão uma taxa equivalente 1 I (um) saIirio
mlnimo mensal e a licença será válida por 30 (trinta) dias.

Art. 21 "O registro de pessoas fisicas oujuridicas, a que se refere o art. 16,
será feito mediante o pagamento de uma taxa equivalente a meio SIlírio lIÚIlimo
mensal.

Parágrafo único. As pessoas fisicas ou juridicas de que traia este IltiIO
pagarão, a titulo de licença, uma taxa anual para as diferentes formas de

. comércio, até o limite de I (um) salário mlnimo mensal.

Art. 22 • O registro de clubes ou sociedades amadoristas, de que trila o .-t.
11, será concedido mediante pagamento de uma taxa equivalente 1 meio saIirio
minimo mensal.

Parágrafo único. As licenças de trânsito com arma de caça e de espone,
referidas no art. 12, estarão sujeitas ao pagamento de uma taxa anual equivalente
a um vigésimo do salário mlnimo mensal.

Art. 23 • Far-se-á, com a cobrança da taxa equivalente a dois déçimos do
salário mlnimo mensal, o registro dos criadouros.

Art. 24 - O pagamento das licenças, registros e taxas previstoS nesII Lei
será recolhido ao Banco do Brasil S.A. em çanta especial, a c:rédito do FIIIIdo
Federal Agropecuário, sob o titulo" Recursos da Fauna".

Art. 2S • A União fiscalizará diretamente pelo órgâocxeÇutivo espeçlfico,
do Ministério da Agricultura, ou em convênio com os EstadoS e MunicIpios, 1
aplicação das normas desta Lei, podendo, para tanto, mar os lCIViços
indispensáveis.
, Parágrafo único. A fisçalização da caça pelos órgãos especializados nIo

exclui a ação da autoridade policial ou das Forças Armadas por iniçiativa própria.

Art. 26 • Todos os funcionários, no exercícío da r1SC8lízaçlo da CIÇI. do
equiparados aos agentes de segurança públiça, sendo-lhes assegurado o pene de
armas.

Art. 3S - Dentro de 2 (dois) anos a partir da promulpçlo desta Lei.
nenhuma autoridade poderá permitir a adoção de livros escol.-es de lâtln que
não contenham textos sobre a proteção da fauna, aprovados pelo' COIiseIho
Federal de Educação. .

§ 10 Os programas de ensino de nlvel primário e médio deveria c:ont.- pelo
menos com 2 (duas) aulas anuais sobre a matéria a que se refere o presente ilrtilO..

§ 20 Igualmente os programas de rádio e televisão deveria incluir textos e
dispositivos aprovados pejo órgão público federal competente, no limite mínimo
de S (cinco) minutos semanais, distribuldos ou nlIo, em diferentes dias.

Art. 36 • Fica instituído o Conselho Nacional de Proteçlo i FIlIIII, com
sede em Brasllia,·como órgão consultivo e normativo da polltica de JIR*ÇIo i
fauna do Pais. .

Parágrafo único. O Conselho, diretamente subordinado ao MiDisIério da
Agricultura, terá sua composição e atribuições estabelecidas por dec:retodo Poder
Executivo.

LEI N"' 5.357, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1967

ESTABELECE PENALIDADES PARA
, EMBARCAÇÕES E TERMINAIS MARíTIMOS OU

FLUVIAIS QUE LANÇAREM DETRITOS OU ÓLEO
EM ÁGUAS BRASILEIRAS; E DÁ OUTRAS
PROVlDtNClAS.

AlI. I·· As ailIIIrcaçlla ou lCIlIIinais IlIIriIimos 'ou fluviais de qualquer
RIl\IfCU, eslUnJCÍhlI ou 'IIICi4lnais, qIIC IllIlÇIrem detritos ou óleo nas iguas que
li: ClII:Oi1ltem dl:IIuo de lIIIIa Iiixl de 6 (seis) milhas maritimas do litoral
tnsileiro. OU nos rios, Iiples eoutros trIIOS de·ipJa, rlClll'io sujeitos às seguintes
pcnaIidades:
I).~ illlll1ta de 2% (dois por cento) do maior salírio-mlnimo

viaeme no letritório nacional, por toneblda de arqueaçJo ou fração;
b) OI taminais nwItimos ou fluviais. i mu1ta de 200 (duzentas) vezes o

...ialiriH1í1limo' 110 lIIritclrio llIICionaI.
'PIII'átmJJ 1lrtico1:*CllIO de~I., • multa será apliçada em dobro.

M. ~ • A fhcaIirIçIo descà Lei .ra 1 CIrgO da Diretoria de Panos e
COIlaS do Minií&ério da Málha, em CSU'Cita eooperaçIo com os diversos órglos
fedctais ou estaduais inICraIados.

AlI. ~ • A lpIic1ç1o .. penalidade prevista no.tl e a contabilidade da
rccciU dell decomnle f.-sc-ao éIl! acordo com o estabeleçido no Reau1amento
pn.Cllpitanias de Portos.

AlI. ~ • A l'II:ciIa proveniclI1e da lpIicaç10 dCsta Lei lCIi vinculada 10
Fundo NaYII, pn ctlalprilllClltO dos pI'OII'IIIII5 e manutençlo dos serviços
llCCCSIirioiIi rllCllirlçlo"0IlIetvInciadesta Lei.

LEI N- 6.803, DE 02 DE JULHO DE1980

DISPOE ,SOBRE AS DIRETRIZES BÁSICAS PARA
O ZONEAMENTO INDUSTRIAL NAS ÁREAS
ClÚTICAS DE POLUIÇÃO. E DÁ OUTRAS
PkOV!OONClAS.

AlI. I··Na irall:rilícai de poIuiç1o 1 que se refere o art. ~ do DcI:mo
Lei ~ Ui3. de 14 de ..,.to de 1975•• ZoIIaI destinadas i instaIaçlo de
~ saio derlllidas em aqlICIDI~ IOoICMllCl\tO urbInó, lIprOVado por Ie~

que eomplIIibilize .lIividadu induslriais com a proteçIo anbientaL
. '1 I'" As zonas • qUe lrIII CSIe Irtiao' lerIo c:*siflcadas nas seguintes

1:IIIe1Oriu: '
I)__ de lIIO eslritamcnIe itIduIttiaIô

. b) zona de lIici pmIorlIínIatcmee indus1riaIôc)_ ele _ dlvCrsilicado.
I r As calqOrias • Zonas referidas no parqrafo anterior poderio ser

divididas em subcIIqotiaIl, ClbscivadM • pecuIiaidIdes dIIs ireas c:ri1icas a que
pertelIÇIiII e 1 MlutezI dIIs incIíIslriís nelasDtaladas.

13- As ....... ClU&f1lpOS de iIlcI6ariIIjtexislentes, que alo resultarem
confilladas' llaI ZOIlIí inclIslriais def'1Iid11 de ac:ordo com esta Lei. seria
SIIIImetidaIi inIIIIaçIo ele~ especiais de COII1I'OIe'e, IlOl casos mais
lfIVCS, i relocalizaçlo.

- AlI. r . As·' zona .. _ estrilalDCDlC incIuiuial destinanHe,
pre(CI'etICiaImente i locaIizaçIo de estabeIecilllentos industriais c:ujos reslduos
IÓIidoI, UqIaidos e ...... ruIckíI, vibnçks, C"""IÇI'es e radiaçOes poISIIIl
CIlISIf paIJo i saicle, 10 bàIHsIIi' e i sepnáça dai popuIaç6es, mesmo depois
.. lpIicaC10 ............... CCIIIlIOk e III11\01l11O de etIuattes; nos
leI'mos da Iqislaçlo vipntc.

11-As liliiii • que li: retere ale Irtiao deverIo:
I...-se em iraI que apreICIItetn éIevada capllCidade de IlSimilaçlo de

éftuCIIa e pnlItçIo lIlIIJicfttaI, .......~ ralriç6es Iepis 10 lISO do
I0Io;

11 ·1ocaIa-se em ... que~ 1~ de iDfia.estlutura e
~Waicol tIecasirioIlO'lCIIlIIncicIIIiDeII e II:JIII'IIlÇI;

m...... em ICII COIIIanIO, .. verdes de isoIImcnto capazes de
JIR*tcr • %OIlaI cifcunvilillbas CClI\1ra possiveis~ residuais e acidentes;
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§ 2" É vedado, nas ZDIlII5 de uso csbillmentc industrial, o Clllbelocilllll*»
de quaisquer atividades fIlo.esscnciais is IUII fiInç6cs bisicM, ou apllJICI de
sofrer efeitos danosos em~ia dessa fiIItçlIcs.

Art. 3· • As zonas de uso prcdominantemcn illduIlriaI deItillMHe.
prefereocialmente, • instI1Içao de'ind6slriIS • JIfOCCIIGI, A......... .
métodos adequados de cootro\c e~ de cfluentes, nIo eauran .a.odoI
sensíveis u demais atividades udIanu c DCII1 perturbetn o IIII'C*O _ ..
populllÇÕCS.

Parágrqjó único. As zonas • que se n:fCl'C _ .mao dcverIo:
I - localizar-se em ârellS cujas condiçiles favorcçam a insIaIaçIo ldequIda

de infra-estrutura de serviços bisicol lICCCII4ria • seu 611cirn•••p I
segurança; ..

II • dispor, em seu interior, de ÍI'ClIS de proICÇIo lIIIbicntIl que lIIÍlIÍlIlÍZeII
os efeitos da poluição, em relaçlo a outros usos.

Ar!. 4° • As ZDIlII5 de uso divcrsif'iclldo del(ÍIlIm-IC • locaIizacIo dc
estabelecimentos industriais cujo processo prodlIlivo seja -.,1__ ..
atividades do meio urbano ou rural em q~ se situem, c com elas $I

compatibilizem, independentemente do uso de métodos espeçiais de~ da
poluição, RIo ocllSioolllldo, em qualquer caso. iIlconv~icntes • 1I(Idc. 10 bem
estar e â segurança das populações vizinhas.

Art. 5· • As zonas de uso industrial, indepenlÍen~ de sua~
serão classifICadas em:

I - nilo-satumdas;
II - em vias de saturaçio;
111 • saturadas.

Art. 6· - O grau de Slturaçlo scri aferido e faxado em fiIaçIo da ...
disponivel para uso industrial da infra-estrutura,~ como dos PtMJr6cs c lIOImII
ambientais fIXadas pela Secretaria Espeçial do Meio AmbieIIte • SEMA .1 ..
Estado e Municipio, no limite das respectiv15 campct6nçi15.

§ 1° Os programas de controle da poluiçIo c o Iiçenciamcneo para •
instalaçllo, opemçllo 011 IIIlpliaçlo de iJK!6strias, em __ criticas • pofuiçlo,
serllo objeto de normas aifcrcnciadas, squndo o nlveJ dc~ ... cada
categoria de ZlJl18 industrial.

§.2° Qs critérios bIlseld9!em:~ lIlIbicnIais, lIOI; lCmlÓI do dilIpoIto
neste artigo, scrio estabelecidos tendo em vista 15 ZOlIII nIo-s--' tornancIo
se mais restritivOl.lflIdativ_~. para. _ em via de~ c1IIIUnIdaI.

§ 3° Os critérios baseados em ... dilponivcl c inhocslnltUrl existelllC,
para afcnçllo de grau de saturaçIo. _ tennoI do cIiIpoIto.. 1ItiJO, em _
de uso predominantemente indusIrial c de llIO diwnificado, lcrIo ftxadoI PIlo
Governo do ESllldo, sem prejulzo da 1cJisIaçIo municipallplic:ávcl•.

Art. 7" - Ressalvada a COIl1pCI&M:ia da UIliIo C; oIIIervIdo o diIpcIIIO llCiII
Lei, o Governo do Estado. OIIvidos OI Munieipiof~ apnIYIÓ pIdr6cs
de uso e ocupaçlo do solo. bem como de zmas de'reserva ambiental, AIS quais,
por suas carllCterislicllS culturllis, cc:oIóaieas, paisaaistieas, 011 pela llCCCSSidadc de
preservllÇlo de mananc:iais e proICÇIo de ... especiais, licari \'Cdada a
localização de eslllbelecimcntos lndustriais.

Art. 8° - A implan~ de indtJstrias QIIC. por SUIS~ dcvIIll
ter instalações próximas as fOllles de malérias-primas sil\llldas fora dai Iinlites
fIXados plrllllS zonas de uso industrial obedcccri • critérios a lCRm~
pelos Governos Estaduais, observadas as nonnas Contidas nesta Lei e clcmais
dispositivos legais pertinentes.

Art. 9" • O licenciamento para implantaçlo, opençIo c ampIiaçIo, de
estabelecimentos industriais, nas ircas critic~. de po!uiçlo, dcpenderi da.
observância do disposto neslll Lei bem como do alCndimcnto dai lIlIl'IllIS C
padrlles ambienlllis defmil!os pela SEMA, pelos orplIismos estaduais. e
municipais competentes, IIOlIdamcntc CJIIII1lO is scpintes caracteriICicaI ..
processos de prOduÇão: .

I - emisslo de gases, vapores, ruidos, vibraç6es e radiaç6cs;
11 - riscos de exploslo, incêndios, vazamentos danosos couttas~ de

emergeocia;
1II • volume e qualidade de insumos bisieol, de pcssoaI e de trifqo

gerados;
IV - padrões de uso cocupaçIo do solo; ,
V • disponibilidade nas redes de ~ia el~ic.. áplII, eslO10,

comuniCIIÇiIes c OIItros;
VI-horários,de atividade.

Parágrafo único. O licenciamento previsto no "caput" deste artigo é da
COllIpClbIcia dos órgãos estaduais de controle da poluição e nllo exclui a
cxi~ia de licenças para outros fins.
. , .

M 12 • Os órglIos e entidades gestores de incentivos governamentais e os
bancos oficiais condiciooarão a concessão de incentivos e fmanciamentos às
indt\Itrias. inclusive para participação societária, à apresentação da licença de que
trata esta Lei.

Parágrqfó único. Os projetos destinados à relocalizaçllo de indústrias e à
reduçlo da poluição ambiental, em especial aqueles em zonas saturadas, terllo
CCllIdiçlles especiais de financiamento, a serem definidos pelos órgãos
competentes.

LEI N· 6.902. DE 27 DE ABRIL DE 1981

DISPÕE SOBRE A CRlAçÃO DE ESTAÇÕES
ECOLÓGICAS, ÁREAS DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL, E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS.

Art. 1° • Estações Ecológicas slIo áreas representativas de ecossistemas
brasileiros, destinadas â realizaçllo de pesquisas bàsicas e aplicadas de Ecologia, â
proICÇIo do IImbiente natural e ao desenvolvimento da educação
çonscrvac:ionista.

f 1° 90% (noventa por cento) ou mais da área de cada Estação Ecológica
será destinada, em caráter permanente, e defmida em ato do Poder Executivo, â
prcscrvaçIo integral da biota.

§ 2" Na área rcstllnte. desde que haja um plano de zoneamento aprovado.
lCJIIIIdo se dispuser em regulamento, poderá ser autorizada a realizaçllo de
pcaquislls ecológiCIIS que venham a acarretar modifrcações no ambiente natural.

§ 3° As pesquisas cientificas e outms atividades realizadas nas Estações
EclológiCIIS levarão sempre em conta a necessidade de nlIo colocar em perigo a
sobr'cvivência das populllÇÕCS das espécies ali existentes.

Art: r . As EstllÇlies Ecológicas serão criadas pela Unillo, Estados e
Municlpios, em terros de seus dominios, definidos, no ato de criação, seus limites
ICOIFáficos co órglo rcsponsâvel pela sua administraçllo.

Art. 3°· Nas áreas vizinhas às Estações Ecológicas serllo observados, para '

a protcçlo da biollllocal, os cuidados a serem estabelecidos em regulamento, e na
fonna prcvislII nas Leis nO. 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 5.197, de 3 de
janciro de 1967.

M 4° • As Estações Ecalógicas semo implantadas e cstrulUmdas de modo
• permitir estudos comparativos com as áreas da mesma regillo ocupadas e
modiflaldas pelo homem. a fim de obter informações úteis ao planejamentn
reaional e 10 uso mciooaI de recursos naturais.

Art. 5· • Os órglIos federais financiadores de pesquisas e projetos no campo
da Ecologia darao atenção especial aos trabalhos cientifrcos a serem realizados
nas EstaçiIcs EcológiCIIS.

Ar!. 6° - Caberâ 1IO Ministério do Interior, através da Secretaria Especial do
McioAmbiente • SEMA, zelar pelo cumprimento da destinação das Estações
EcoIóBieas, manter organizado o cadastro das que forem criadas e promover a
rcalizaçlo de rcuniiles científicas, visando â elaboraçllo de planos e trabalhos a
~ nelas desenvolvidos.

M .,.. As EstIçIlcs Ecológicas não podemo ser reduzidas nem utilizadas
JIII'I fUlS diversos daqueles para os quais fomm criadas.

fiO Na ârca reservada às Estações Ecológicas será proibido:
.) pRsença de rebanho de animais domésticos de propriedade particular;
b) cxp\oraçio de recursos naturais, exceto para fms experimentais. que lISo

importem em prejuizo para a manutençllo da biota nativa, ressalvado o disposto
110 fr do 81. 1·;

c) porte c uso de armas de qualquer tipo;
d) porte e uso de instrumentos de corte de árvores;
c) porte e uso de redes de apanha de animais e outros artefutos de captura.
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§ 2° Quando destinados aos trabalhos cientificos e.à manutenção da
Estação, a autoridade responsável pela sua administração poderá autorizar o uso e
o porte dos objetos mencionados nas alíneas "c", "d" e "e" do parágrafo anterior.

Art. 8° - O Poder Executivo, quando houver relevante interesse público,
poderá declarar determinadas áreas do Território Nacional como de interesse para
a proteção ambiental, a fIm de assegurar o bem-estar das populações humanas e
conservar ou melhorar as condições ecológicas locais.

Art. 9° - Em eada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios
constitucionais que regem o exercicio do direito de propriedade, o Poder
Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo:

a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente
poluidoras, capazes de afetar mananciais de água;

b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando
essas iniciativas importarem em sensivel alteração das condições ecológicas
locais;

c) o exercicio de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das
terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hldricas;

d) o exercicio de atividades que ameacem extinguir na área protegida as
espécies raras da biota regionaL

§ I° A Secretaria Especial do Meio Ambiente, ou órgão equivalente no
âmbito estadual, em conjunto ou isoladamente, ou mediante convênio com outras
entidades, fIscalizará e supervisionará as Áreas de Proteção Ambiental.

§ 2° Nas Áreas de Proteção Ambiental, o não-cumprimento das normas
disciplinadoras previstas neste artigo sujeitará os infratores ao embargo das
iniciativas irregulares, à medida cautelar de apreensão do material e das máquinaS
usadas nessas atividades, à obrigação de reposição e reconstituição, tanto quanto
possivel, da situação anterior e á imposição de multas graduadas de Cr$ 200,00 '
(duzentos cruzeiros) a Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), aplicáveis, diariamente,
em caso de infração continuada, e 'reajustáveis de acordo com os índices das
ORTNs - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. ,

§ 3° As penalidades previstas no parágrafo anterior serão aplicadas por
iniciativa da Secretaria Especial do Meio Ambiente ou do órgão estadual
correspondente e constituirão, respectivamente, receita da União ou do Estado,
quando se tratar de multas.

§ 4° Aplicam-se às multas previstas nesta Lei as normas da legislação
tributária e do processo administrativo fIscal que disciplinam a imposição e a
cobrança das penalidades fIscais.

LEI N° 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, SEUS FINS E MECANISMOS DE
FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Da Politica Nacional do Meio Ambiente

Art. 2° - A Politica Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, m!llhoria e recuperação da qualidade ambiental propicia à vida,
visando assegurar, no Pais, condições ao desenvolvimento sócio econômico, aos
interesses da segurança nacional e á proteção da dignidade da vida humana,
atendidos os seguintes principios:

I - ação govemament~ na manutenção do cquilibrio ecológico,
considerando o meio am1fente como um patrimônio público a ser
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

II - racionalização do uso do sQ1o, do subsolo, da água e do ar;
III - planejamento e fIscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;

: V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente
poluidoras;

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso
racional e !\ proteção dos recursos ambientais;

VII ~ acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII - recuperação de áreas degradadas;
IX -EOteÇãO de áreas ameaçadas de degradação;
X - ducação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação

da comuní de, objetivando capacitá-Ia para participação ativa na defesa do meio
.ambiente.

Art. 3° - Para os fIns previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de

ordem f1sica, quimica e biológica, que perrníte, abriga e rege a vida em todas as
suas formas;

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das
caracteristicas do meio ambiente;

m-poluiçao, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades
que direta·ou indiretamente:

a) prejudiquem a SlÚ1de, a segurança e o bem-estar da populaçllo;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanítárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais

estabelecidos;

IV - poluidor, a pessoa flSica ou jtlridica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental;

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora

* Inciso Vcom redaçiio determ;/IQda pela Lei lO' 7.804. de 18 dejulho de 1989.

Art. 4° - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-socia1 com a

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilibrio ecológico;
II - à defmição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à

qualidade e ao equilibrio ecológico, atendendo aos interesses da Unillo, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Munícípios;

III .. ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas
para o uso racional de recursos ambientais;

V .. à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de
dados e informações ambientais e á formação de uma consciência pública sobre a
necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilibrio ecológico;

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas ã sua
.utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção
do equilíbrio ecológico propicio à vida;

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuiçllo pela utilização de
recursos ambientais com fIns econômicos.

Art. 5° - As diretrizes da Politica Nacional do Meio Ambiente serão
formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos governos da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municipios no que
se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutençllo do
equilibrio ecológico, observados os principios estabelecidos no art.2" desta Lei.

Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão
exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio
Ambiente.

Art. 6° - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal,
rios Territórios e dos Municipios, bem como as fundações instituídas pelo Poder
Público: responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambielltal,
constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente .. SISNAMA, assim
estruturado:

VI .. órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo
controle e fIScalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.

* I.ciso VI com redação dererminada pela Lei n' 7.804, de 18 dejulho de 1989.

Art. 8° - Compete ao CONAMA:
* Caput com redação determinada pela Lei nO 8.028. de 12 de abril de 1990.

I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido
pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; "

II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das
a1temativllS e das possiveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou
privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a
~ntidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de
impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de
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significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas
patrimônio> nacional;

• Inciso li com redação determinada pela Lei nO 8.028, de 12 de abTlI de 1990.
III . decidir, como última instância administrativa em grau de' recurso,

mediante dep(lsito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo
IBAMA;

IV - homologar acordos visando á transformação de penalidades
pecuniárks na obrigação de executar medidas de interesse para a' proteção
ambiental (Vetado);

V - determinar, mediante representação do lBAMA, a perda ou restrição de
beneficios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional,
e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em
estabelecimentos oficiais de crédito;

VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da
poluição por veiculos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência
dos Minis;érios competentes;

VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e á
manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos
recursos ambientais, principalmente os hidricos.

Parágrafo único. O secretário do Meio Ambi~nte é, sem prejuízo de suas
funções, o Presidente do CONAMA.

• Parágrafo única acrescentada pela Lei n° 8.028, de 12 de abril de 1990.

. Art. 9" - São Instrumentos da Polltica Nacional do Meio Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental;
III - a avaliação de impactos ambientais;
N - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente

poluidoras;
V - os incéntivos á produção e instalação de equipamentos e a criação ou

absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder

Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de
relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;

• Inciso VI com redação determinada pela Lei nO 7.804, de 18 dejulho de 1989.
VII - O sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa

Ambiental;
IX - as penalidades disciplinares qu compensatórias ao não cumprimento

das medidas necessàrias á preservação ou correção da degradação ambiental;
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser

divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA;

• Inciso X acrescentado pela Lei nO 7.804, de 18 dejulho de 1989.
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente,

obrigando-se o Poder Público a produzi-Ias, quando inexistentes;
• Inciso XI acrescentado pela Lei nO 7.804, de 18 de julho de 1989.

XII - O Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras
elou utilizadoras dos recursos ambientais. '

• Inciso XII acrescentado pela Lei n° 7.804, de 18 dejulhode 1989.

Art.lO - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados
efetiva e potencialmente poluidon!s, bem como os capazes, sob qualquer forma,
de causar degradação ambiental, dependerão de previo licenciamento de órgão
estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA, em caráter ~upletivo, sem prejuizo de outras licenças
exigiveis. .

• Artigo com redação determinadapéla Lei nO 7.804, de 18 dejulho d. 198~.

§ 1° Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão
serão publicados no jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional
ou local de grandf circulação.

§ 2° Nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA, o
licenciamento de que trata este artigo dependerá de homologação do IBAMA.

§ 3° O órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, este em caráter
supletivo, poderão, se necessàrio e sem prejuizo das penalidades pecuÍliàrias
cabíveis; determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para manter
as emissões gasosas, os efluentes IIquidos e os residuos sólidos dentro das
condições e limites estipulados no licenciamento concedido.

§ 4° Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - lBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no

caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito
nacional ou regional.

• § 4° com redação determinadapeJa Lei nO 7.804, de 18 dejulho de 1989.

Art. Ii - Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para
implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo
anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA.

§ 1° A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões
de qualidade ambiental serão exercidos pelo IBAMA, em caráter supletivo da
atuação do órgão estadual e municipal competentes.

§ 2° Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de
projetos de entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a
recuperação de recursos ambientais, afetados por processos de exploração
predatórios ou poluidores.

Art. 12 - As entidades e órgãos de fmanciamento e incentivos
governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses
beneficios ao licenciamento, na forma desta Lei, e ao cumprimento das normas,
dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA.

Parágrajô único. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo
deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de
equipament!ls destinados ao controle de degradação ambiental e á melhoria da
qualidade do meio ambiente.

Art. 13 ~ O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio
ambiente, visando: . .

I - ao desenvolvimento, no Pais, de pesquisas e processos tecnologlcos
destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental;

II - á fabricação de equipamentos antipoluidores;
III - a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos"

ambientais.
Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do Poder' .Público,

destinados ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas, conSIderarão,
entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a a?q~irir e
desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecologlca.

Art. 14 - Sem prejuizo das penalidades definidas pela legislação federal,
estadual e municipal, o não-cumprimento das medidas necessárias á preser:ação
ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualIdade
ambiental sujeitará os transgressores:

I - á multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10
(dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações do Tesouro Nacional· OTNs,
agravada em casos de reincidência especifica, conforme dispuser o Regul~en!o,

vedada a sua cobrança pela União sejá tiver sido aplicada pelo Estado, Dlstnto
Federal, Territórios ou pelos Municipios;

II - á perda ou restrição de incentivos e beneficios fiscais concedidos pelo
Poder Público;

II1 - à perda ou suspensão de participação em linhas de fmanciamento em
estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - á suspensão de sua atividade.
§ I° Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados teráJegitimidade para
propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio
ambiente.

§ 2° No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao
Secretàrio do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniàrias previstas
neste artigo.

§ 3° Nos casos previstos nos incisos II e II1 deste artigo, o ato declaratório
da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou
financeira que concedeu os beneficios, incentivos ou fmanciamento, cumprindo
resolução do CONAMA.

§ 4" Nos cas"; de poluição provocada pelo derramamento ou lançamenlo
àe cletntos ou o:eo cm águas brasileiras, por embarcações e terminais marítimos
Ol! fluviais. prcvaleccrá o disposto na Lei n° 5.357, de 17 de novembro de 1967.

Art, 17 - F1Ci, Í1~5tituido, sob a administração do Instituto Brasileiro do
!VIeio Ambiente e 1';~;'urS"5 Naturais Renováveis - lBAMA:

* Artigo com n.Juç:uo determmadapela Lei nO 7.80-/. de IR dCJulho de 1989.

I - Cadastro ú:cnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
AmbIental. para registro obrigatório de pessoas fisicas ou juridicas que se
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dedicam à consu,wllll técnica sobre problemas ecológicos e ambicntais e à
indústria e comer.:io de equipamentos, aparelbos e instrumentos destinados ao
controle de atlvidaJet; efetiva ou potencialmente poluidoras;

*' lm:1Sl' I ar.l~·\I.('11l(Jdo pela Lei n° 7.80-1, de 18 dCJul/w de! 1989,
li - Cadastr" 'i'~cnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou

Utilizatloras de R~CU1SOS Ambientais, para registro obrigatório de pessoas fisicas
ou jurldicas quc 5: dcdicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou a
extração, produção. mlllsportc c comercialização de produtos potencialmente
perigosos ao lIl~io a-Ilbicnte, assim como de produtos e subprodutos da fauna e
flora.

• I",,,,,, /; ""/é",'rlllado pela Lei n' 7.804, de 18 dejulho de 1989.

Art. 18 • 3J;> transformadas em reservas ou estações ecológicas. sob a
respollsabilidaé ~ ti ',0 IBfI.lvlA, as florestas e as demais formas de vegetação natural
de preservaçl!.o F,Il"-1cnte, relacionadas no art. 2° da Lei n° 4.771. de 15 de
setembro de 1965 - Código Florestal, e os pousos das aves de arribação
protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outras
nações.

Parágrafo único. As pessoas fisicas ou juridicas que, de qualquer modo,
degradarem res'ervas ou estações ecológicas, bem como outras áreas declaradas
como de relevante interesse ecológico, estão sujeitas às penalidades previstas no
art. I~ desta Lei.

LEI N° 7.643, DE 18 DE DEZEMBRO i~' F j.987

PRoíBE A PESCA DE CETÁC.-:,) 'I/,S AGUAS
JURISDICIONAIS BRASILEIR.".:·. o, ,: ,'. (iUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

II - sítIOS ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais de
preservação permanente;

III - monumentos que integrem o patrimônio natural, "histórico,
paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagistico.

Art. 4° • O PNGC será elaborado e, quando necessário, atualizado por um
Grupo de Coordenação, dirigido pela Secretaría da Comissão Interministerial para
os Recursos do Mar - SECIRM, cuja composição e forma de atuação serão
defmidas em decreto do Poder Executivo.

§ 10 O Plano será submetido pelo Grupo ~e Coordena.ção à ~omissão
lnterministerial para os Recursos do Mar - CIRM, a qual cabera aprova lo, com
audiência do ConseIbo Nacional do Meio Ambiente· CONAMA.

§ 20 O Plano será aplicado com a participação. da Un.ião, dos Estad~s, dos
Territórios e dos Municípios, através de órgãos e entidades mtegradas ao Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

Art. 5° • O PNGC será elaborado e executado observando normas, critérios
e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambi~nte,
estabelecidos pelo CGNAMA, que contemplem, entre outros, os segumtes
aspectos: urbanização; ocupação e uso .do solo~. ~o subsolo e das ~guas;
parcelamento e remembramento do solo; sIstema vlano e de transporte; sIstema
de prod 'ção" transmissão e distribuição de energia; habitação e saneamento
bàsico; li rismo, recreação e lazer; patrimônio natural, histórico, étnico, cultural e__ n .

§ 'Os Est. 'dos e Municípios poderão instituir, através de lei, os
respectív , Planos ~staduais ou Municipais de Geren~iamento Coste~o,
observad: as norml e diretrizes, do Plano Nacional e o disposto nesta Lei, e
designar 3 órgãos c' npetentes para a execução desses Planos.

,Normas I :retrizes sobre o uso do solo, do subsolo e das águas, bem

como limitações à utilização de 'imóveis poderão ser estabelecidas nos Planos de
Gerenciamento Costeiro, Nacional, Estadual e Municipal, prevalecendo sempre
as disposições de natureza mais restritíva

Art. l° • Fica proibida a pesca, ou qualquer fon~L 'iC -,,)lestam~llto

intencional, de toda espécie de cetáceo nas águasjurisdiciom,;; :,:."... ,;u,IS.

Art. 2° • A infração ao disposto nesta Lei será pUni.,,, <;,,\10 J 11ella ele- 2
(dois) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 50 (cinql.":' IOC! ,ccn;)
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, com ;-erda da emb.: n fuvOl .u
União, em caso de reincidência.

LEI N° 7.661, DE 16 DE MAIO I;'.::: : '.t Ij,:,:

Art. 6° - O licenciamento para parcelamento e remembramento do solo,
construção, instalação, funcíonamento e ampliação de atividades, com alterações
das características naturais da Zona Costeira, deverá observar, além do disposto
nesta. Lei, as ?em:us normas específicas federais, estaduais e municipais,
respeitando as dlretnzes dos Planos de Gerenciamento Costeiro.
, § 1° A falta ou o descumprimento, mesmo parcial, das condições do

hcenciamento previsto neste artigo serão sancionados com interdição, embargo
ou demolição, sem prejuízo da cominação de outras penalidades previstas em lei.

~ ~D Para o licenciamento, o órgão competente solicitará ao responsável
pela atl.vldade a elaboração do estudo de impacto ambiental e a apresentação do
respectivo Relatório de bnpacto Ambiental - RIMA devidamente aprovado na
forma da lei. "

INSTITUI O PLANO ,"\. '" ~AL ")1'
GERENCIAMENTO CCS;
OUTRAS PROVIDÊNCIA::

Art. l° - Como parte integrante da Polilica !'-:::.;;, ..::.
Mar-PNRM e da Polftica Nacional do Meio Ambiente· P':,", "
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro· PNGC,

Art, 7" • A degradação dos ecossistemas, do patrimônio e dos recursos
naturais da Z~n~ Costeira ~plicará ao agente a obrígação de reparar o dano
causado e a SUjeIção às penalIdades previstas no art. 14 da Lei n° 6.938, de 3I de
agosto de 198I, elevado o limite máximo da multa ao valor correspondente a
100.000 (cem mil) Obrigações do Tesouro Nacional· OTN, sem prejuizo de
outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. As sentenças condenatórias e os acordos judiciais
(Vetado), que dispuserem sobre a reparação dos danos ao meio ambiente
pertinentes a esta Lei, deverão ser comunicados pelo órgão do Ministérío Público
aoCONAMA.

Art. 3° • O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e atividades na
Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos
seguintes bens:

I • recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos
de algàS;' ilbas, costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e la~.tnares,
balas e enseadas; praias; promontórios, costões e grutas marinhas; restmgas e
dunas; florestas litorâneas manguezais e pradarías submersas;

Art. 10 - As praias são bens públicos de uso comum do povo,
sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em
qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de
interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por
legislação específica.

Art. 9° • Para evitar a degradação ou o uso indevido dos ecossistemas, do
p~trimônio e.dos recursos naturais da Zona Costeira, o PNGC poderá prever a
cnação de umdades de conservação permanente, na forma da legislação em vigor.

§ 1° Não será permitida a urbani "lção ou qualquer forma de
utilização do solo na Zona Costeíra que tmpeça ou dificulte o acesso
assegurado no caput deste artigo,

,I'

., :..: ......
; .1 1 •

·':i..

Art. 2° - Subordinando-se aos principios, e temi,' ',.; ,
genéricos, da PNMA, fixados respectivamente nos, artige· :
de 31 de agosto de 1981, o PNGC visará especificamer,r
racional dos recursos na Zona Costeira, de forma a <.

qualidade da vida de sua população, e a proteção do
histórico, étnico e cultural.

Parágrafo único. Para os efeitos, desta Lei, com.. :
espaço geográfico de interação',do ar, do mar e da tena ..

renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e o'utrà" terrestre, que serão
defmidas pelo Plano.
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§ 2° A regulamentação desta Lei determinará as características e
as modalidades de acesso que garantam o uso público das praias e do
mar.

§ 3° Entende-se por praia a área coberta e descoberta
periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqfiente de material
detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos até o limite
onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, ~nde comece
um outro ecossistema.

LEI N° 7.679, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1988

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA PESCA DE
ESPÉCIES EM PERíODOS DE REPRODUÇÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDt:NCIAS.

Art. 1° - Fica proibido pescar:
I - em cursos d'água, nos periodos em que ocorrem fenômenos migratórios

para reprodução e, em água parada ou mar territorial, nos períodos de desova, de
reprodução ou de defeso;

II - espécies que devam ser preservadas ou individuos com tamanhos
inferiores aos permitidos;

III - quantidades superiores às permitidas;
IV - mediante a utilização de:
a) explosivos ou de substâncias que, em contato com a água, produzam

efeito semelhante;
b) substâncias tóxicas;
c) aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos.
V - em épocas e nos locais interditados pelo órgão competente;
VI - sem inscrição, autorização, licença, permissão ou concessão do órgão
'tente..

§ 1° Ficám excluídos da proibição prevista no item I deste .utigo, os
pescadores artesanais e amadores que utilizem, para o exercício da pesca, linha de
mão ou vara, linha e anzol.

§ 2° É vedado ao transporte, a comercialização, o beneficiarr.ento e a
índustrialização de espécimes provenientes da pesca proibida.

Art. 2 - O Poder Executivo fixará, por meio de atos normativos do órgão
competente, os períodos de proibição da pesca, atendendo às peculiaridades
regionais e para a proteção da fauna e flora aquáticas, incluindo a relação de
espécies, bem como as demais medidas necessárias ao ordenamento pesqueiro.

Art. 3° - A fiscalização da atividade pesqueira compreenderá as fases de
captura, extração, coleta, transporte, conservação, transformação, beneficiamento,
industrialização e comercialização dos seres animais e vegetais que tenham na
água o seu natural ou mais freqüente meio de vida.

Art. 4° - A infração do disposto nos itens I a IV do art. l° será punida de
acordo com os seguintes critérios:

I - se pescador profissional, multa de 5 (cinco) a 20 (vinte) OTN, suspensão
da atividade por 30 (trinta) a 90 (noventa) dias, perda do produto da pesc.rria, bem
como dos aparelhos e petrechos proibidos;

II - se empresa que explora a pesca, multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas)
OTN, suspensão de suas atividades por período de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias,
perda do produto da pescaria, bem como dos aparelhos e petrechos proib:dos;

III - se pescador amador, multa de 20 (vinte) a 80 (oitenta) OTN, perda do
produto da pescaria e dos instrumentos e equipamentos utilizados na pesca.

Art. 5° - A infração do disposto nos itens V e VI do art. 1° será punida de
acordo com os seguintes critérios:

I - pescador desembarcado: multa correspondente a 50 (cinqüenta) OTN,
perda do produto da pescaria e apreensão dos petrechos de pesca por 15 (quinze)
dias;

II - pescador embarcado: multa correspondente ao quintuplo do valor da
taxa de inscrição da embarcação, perda do produto da pesca e apreensão dos
petrechos de pesca por 15 (quinze) dias.

Parágrafo lÍnico. Se o pescador utilizar embarcação de comprimento
inferior a 8 m (oito metros), será punido com multa correspondente a 50
(cinqüenta) OTN, perda do produto da pescaria e apreensão do barco por 15
(quinze) dias.

Art. 6° - A infração do disposto no § 2° do art. 1° sujeita o infrato~ à multa
no valor equivalente a 100 (cem) OTN e perda do produto, sem prejuízo da
apreensão do veículo e, se pessoa jurídica, interdição do estabelecimento pelo
prazo de 3 (três) dias.

Art. 7° - As multas previstas nos artigos 4°, 5° e 6° serão aplicadas em
dobro, em caso de reincidência.

Art. 8° - Constitui crime, punivel com pena de reclusão de 3 (três) meses a
1 (um) ano, a violação do disposto nas alineas "a" e "b" do item lV'do art. 1°.

Art. 9" - Sem prejuízo das penalidades previstas nos dispositivos anteriores
aplica-se aos infratores o disposto no § 1° do art. 14 da Lei n° 6.938, de 31 d;
agosto de 1981.

LEI N° 7.751, DE 14 DE ABRIL DE 1989

DISPÕE SOBRE A INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO SOBRE A RENDA NA FONTE
SOBRE RENDlMENTOS DECORRENTES DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - O rendimento bruto produzido por quaisquer aplicações
financeiras de·renda fixa, auferido por beneficiário identificado, fica sujeito à
incidência do Imposto sobre a Renda na fonte às seguintes alíquotas:

I - &% (oito por cento) quando o prazo da operação for inferior a 90
(noventa) dias; e

II - 5% (cinco por cento), quando o prazo da operação for igual ou superior
a 90 (noventa) dias.

• Artigo com redação determinadapela Lei n" 7. 768. de 16 de maio de 1989.
§ 10 O disposto neste artigo aplica-se, também, às operações de

financiamento realizadas em Bolsas de Valores, de Mercadorias, de Futuros e
'lSsemelhadas.

• § ["com redação determtnadapela Lei 'no 7.768. de 16 de maio de 1989.
§ 2° O disposto no capu! não se aplica aos rendimentos brutos auferídos:
a) em aplicações em fundos de curto prazo, que serão tributados nos termos

do Decreto-lei n° 2.458, de 25 de agosto de 1988, às seguintes allquotas,
incidentes sobre os valores brutos apropriados diariamente aos quotistas:

1 - 8% (oito por cento), no caso de fundo constituído exclusivamente por
quotas nomínativas não-endossáveis;

2 -12% (doze por cento), nos demais casos.
b) em operações financeiras de curto prazo, iniciadas e encerradas no

mesmo dia, tributadas á aliquota de 40% (quarenta por cento);
c) sobre saldos de dep'ósitos mantidos em cadernetas de poupança,

tributados de conformidade com as disposições do art. 30 da Lei n° 7.73&, de 9 de
março de 1989.

• § 2" com redação determinada pela Lei nO 7.768. de 16 de maio de 1989.
§ 3° O Imposto sobre a Renda será retido pela fonte pagadora:
a) em relação às operações de fmanciamento realizadas em Bolsas de

Valores, de Mercadorias, de Futuros e assemelhadas, na liquidação;
b) nos demais casos, na data de cessão, liquidação ou resgate do título ou

aplicação.
• § 3"com redação determinada pela Lei n" 7.768. de 16 de maio de 1989.

§'4° Para efeito do disposto no art. 23 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, o rendimento bruto de que trata este artigo serà considerado como
percebido de fonte pagadora única, no mês em que tiver ocorrido a retenção ou
provisão do imposto.

• § 4° com redação determinada pela Lei nO 7. 768. de 16 de maio de 1989.
§ 5° O imposto de que trata este artigo será considerado:
a) no caso dos incisos I e lI, parágrafos 1° e 2°, alinea a, redução do devido

na declaração anual de ajuste (Lei n° 7.713/88, art. 24), podendo o contribuinte
optar por considerá-lo como devido exclusivamente na fonte;

b) nos demais casos, devido exclusivamente na fonte.
• § 5"com redação determinada pela Lei n° 7.768. de 16 de maio de 1989.
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LEI N° 7.754, DE i4 DE ABRIL DE 1989

ESTABELECE MEDIDAS PARA PROTEÇÃO
DAS FLORESTAS EXISTENTES NAS
NASCENTES DOS RIOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

An. 2° - Para os fins do disposto no artigo anterior, será constituida, nas
nascentes dos rios, uma área em forma de 'paralelograma, denominada
Paralelograma de Cobertura J;lorestal, na qual são vedadas a derrubada de árvores
e qualquer forma de desmatamento.

§ I° Na hipótese em que, antes da vigência desta Lei, tenha havido
derrubada de árvores e desmatamento na área integrada no Paralelograma de
Cobertura Florestal, deverá ser imediatamente efetuado o reflorestamento com
espécies vegetais nativas da região. '

§ 2° (Vetado).

An. 3° ~ As dimensões dos Paralelogramas de Cobertura Florestal serão
fixad:c' em. regulamento, levando-se em consideração o comprimento e a largura
dos nos CUjas nascentes serão protegidas.

• An. ~o - A. inobservância do disposto nesta Lei acarretará, aos infrato~es,
alem.da obngatonedade de reflorestamento da área com espécies vegetais nativas
a.apllcação d~ multa variável de NCz$ 140,58 (cento e quarenta cruzados novos ~
cmqOenta .e OIto centavos) a NCzS 1.405,80 (mil, quatrocentos e cinco cruzados
novos. e OItenta centavos) com os reajustamentos anuais determinados na forma
da Let nO 6.205, de 29 de abril de 1975.

Parágrafo único. No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
....................................................................................................................
• ..••••.. • u ..

LEI N° 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989

CRIA O FUNDO NACIONAL DE MEIO
AMBIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Fica instituido o Fundo Nacional de Meio Ambiente, com o
objetivo de desenvolver os projetos que visem ao uso racional e sustentável de
recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade
ambiental no sen.tido de elevar a qualidade de vida da população brasileira.

An. 2° - Constituirão recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente de
que trata o art. I° desta Lei:

I - dotações orçamentárias da União;
11 - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores,

bens móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas fisicas ejurídicas;
III - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como

remuneração decorrente de aplicações do seu patrimônio;
IV - outros, destinados por lei.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei n° 8.134 de 27/1211990).

Art. 3° - Os recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente deverão ser
aplicados através de órgãos públicos dos niveis federal, estadual e municipal ou
de entidades privadas cujos objetivos estejam em consonância com os objetivos
do Fundo Nacional de Meio Ambiente, desde que não possuam, as referidas
entidades, flll8 lucrativos.

Art. 4° ,; O Fundo Nacional do Meio Ambiente é administrado pela
Secretaria do Meio Ambiente dª Presidência da República, de acordo com as
diretrizes fixadas pelo Conselho de Governo, sem prejuízo das competências do
CONAMA.

• Art. 4·éom iedat;ãodada pela Lei nO 8.028 de 1210411990.

Art, 5° • Ser&> consideradas prioritárias as aplicações de recursos
fmanceirol de que trata esta Lei, em projetos nas seguintes áreas:

I • unidades de conservação; .
II • pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
III • educaçlio ambiental;
IV - maneio e extensão florestal:

v -desenvolvimento institucional;
VI - controle ambiental;
VII - -aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna

nativas.
§ I° Os programas serão periodicamente revistos, de acordo com os

principios e diretrizes da política nacional de meio ambiente. devendo ser
anualmente submetidos ao Congresso Nacional.

§ 2° Sem prejuizo das ações em âmbito nacional, será dada prioridade aos
projetos que tenham sua área de atuação na Amazônia Legal.

LEI N° 8.723, DE 28 DE OUTUBRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DE EMISSÃO DE
POLUENTES POR VEÍCULOS AUTOMOTORES E
DÁ OUTRAS PROVIDIiNCIAS.

Art. 1° - Como parte integrante da Politica Nacional de Meio Ambiente, os
fabricantes de motores e veiculos automotores e os fabricantes de combustiveis
ficam obrigados a tomar as providências necessárias para reduzir os niveis de
emissão de monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos. álcoois.
aldeidos, fuligem, material particulado e outros compostos poluentes nos veiculos
comercializados no Pais, enquadrando-se aos limites fixados nesta Lei e
respeitando, ainda, os prazos nela estabelecidos.

Art. 2° - São os seguintes os limites e prazos a que se refere o artigo
anterior:
....................................................................................................................

11 - para os veiculos leves fabricados a partir de 1° de janeiro de 1997, os
limites para niveis de emissão de gases de escapamento são:

a) 2,0 g/km de monóxido de carbono (CO);
b) 0,3 g/km de hidrocarbonetos (HC);
c) 0,6 g/km de óxidos de nitrogênio (NOx);
d) 0,03 g/km de aldeidos (CHO);
e) 0,05 g/km de particulas, nos casos de veiculos do ciclo Diesel;
f) meio por cento de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta;

IV - os veiculos pesados do ciclo Olto atenderão aos níveis de emissão de
gases de escapamento de acordo com limites e cronogramas a sercm definidos
pelo ConseUto Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

§ 1° (VETADO).
§ 2° Ressalvados critérios técnicos do Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lBAMA, é obrigatória a
utilização de lacres nos dispositivos reguláveis dQ sistema de alimentação de
combustível.

§ 3° Todos os veículos pesados não turbinados são obrigados a apresentar
emissão nula dos gases do cárter, devendo os demais veiculos pesados atender às
disposições em vigor do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que
regulam esta matéria.

§ 4° Oitenta por cento da totalidade de veiculos pesados do ciclo Diesel
comercializados pelos fabricantes nacionais terão os niveis máximos de emissão
de gases de escapamento reduzido, em duas etapas, conforme os limites e
cronogramas especificados abaixo:

I-apartirde 1° de janeiro de 1996:
a) 4,9 glkWlt de monóxido de carbono (CO);
b) 1,23 glkWlt de hidrocarbonetos (HC);
c) 9,0 g/KWlt de óxidos de nitrogênio (NOx);
d) 0,7 glkWlt de particuIas para'motores com até 85 kW de potência;
e) 0,4 glkWlt de particulas para motores com mais de 85 kW de potência;
11 - a partir de 1° de janeiro de 2000:
a) 4,0 glkWlt de monóxido de carbono (CO):
b) 1,1 glkWlt de Iúdrocarbonetos (HC);
c) 7,0 glkWlt de óxidos de hidrogênio (NOx);
d) 0,15 glkWlt de particulas, a critério do Conselho Nacional do Meio

Ambiente - CONAMA, até o final de 1994, em função de sua viabilidade técnica.
§ 5° Para os ônibus urbanos, as etapas estabelecidas nó parágrafo anterior

são. antecipadas em dois anos, não se aplicando, entretanto, os limites
estabelecidos no inciso I, "d" e "e", do parágrafo anterior deste artigo.

§ 6° A partir de 1° de janeiro de 2001, a totalidade de veiculos pesados do
ciclo Diesel comercializados no Brasil atenderá aos mesmos limites de emissão
de gases de escapamento definidos no § 4°, 11, deste artigo.
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§ 7" Para os veículos leves do cíclo Otto fabricados a partir de 10 de janeiro
de 1992, quando não derivados de automóveis e classificados como utilitários.
camionetes de uso misto ou veículos de carga, são os seguintes os limites de
emissão de gases de escapamento, a vigorar a partir de 31 dc dezembro de 1996:

a) 24,0 gIkm de monóxido de carbono (CO);

b) 2, I gIkm de hidrocarbonetos (HC);
c) 2,0 gIkm de óxidos de nitrogênio (NOx);
d) 0,15 gIkm de aldeídos (CHO);
e) três por cento de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta.
§ 80Os veiculos leves do ciclo Diesel fabricados a partir de 10 de janeiro de

1992, quando não derivados de automóveís e classificados como utilitários,
camionetes de uso misto ou veículos de carga, poderM, dependendo das
caracteristicas técnicas do motor, defmidas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, atender aos limites e
exigências estabelecidos para os veiculos pesados.

§ 9" As complementações e alterações deste artigo serão estabelecidas pelo
Conselho Nacional do Meío Ambíente - CONAMA.

Art. 30
- Os órgãos competentes para estabelecer procedímentos de ensaio,

medição, certíficação, licenciamento e avaliação dos níveis de emissão dos
veiculos, bem como todas as medidas complementares relativas ao controle de
poluent~s por veículos automotores, são o Conselho Nacional do Meio Ambiente
- CONAMA e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em consonância com o Programa Nacional de Controle de
Poluição por Veiculos Automotores • PROCONVE, respeitado o sistema
metrológico em vigor no País.

Art. 4° - Os veículos importados ficam obrigados a atender aos mesmos
limites de emissão e demais exigências estabelecidas na totalidade de suas vendas
no mercado nacional.

Art. 5° - Somente podem ser comercializados os modelos de veiculos
automotores que possuam a LCVM - Licença para Uso da Configuração de
Veículos ou Motor, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

Art. 6° - Os veiculos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou
conversão ficam obrigados a atender aos mesmos limites e exigências previstos
nesta Lei, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do
veiculo a responsabilidade pelo atendimento às exigências ambientais em vigor.

Art. 7" - Os órgãos responsáveis pela política energética, especificação,
produção, distribuição e controle de qualidade de combustiveis, são obrigados a
fornecer combustíveis comerciais, a partir da data de implantação dos limites
fixados'por esta Lei, e de referência plJfa testes ~e homologação, certificação e
desenvolvimento, com antecedência minima de trinta e seis meses do inicio de
sua comercialização.

Parágrafo único. Para cumprimento desta Lei, os órgãos responsáveis pela
importação de combustíveis deverão permitir aos fabricantes de veículos e
motores a importação de até cinqüenta millitros/ano de óleo Díesel de referência,
para ensaios de emíssão adequada para cada etapa, conforme as especificações
constantes no Anexo desta Lei.

Art. 9" - Fica fixado em vinte e dois por cento o percentual obrigatório de
adição de álcool etilico anidro combustível à gasolina em todo o território
nacional.
Parágrafo único. Poderá haver uma variação de, no máximo, um por cento, para
mais ou para menos, no percentual estipulado no "caput" deste artigo.

Art. I1 - O uso de combustíveis automotivos classificados pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
como ~e baixo potencial poluidor será incentivado e priorizado, especialmente
nas regiões metropolitanas.

Art. 12 - Os govemos estaduais e municipais ficam autorizados a
estabelecer, através de planos especificos, normas e medidas adicionais de
controle de poluição do ar para os veiculos automotores em circulação, em
consonância com as exigências do PROCONVE e suas medidas complementares.

Parágrajô único. Os planos mencionados no "caput" deste artigo serão
fun~~mentados em ações gradativamente mais restritivas, fixando orientação ao
usuano quanto as normas e procedimentos para manutenção dos veiculos e
estabel~cendo processos e procedimentos de inspeção periódica e de fiscalização
_da. emIssões dos veiculos em circulação.

Art. 13 - As redes de assistência técnica vinculadas aos fabricantes de
motores, veiculos automotores e sistemas de alimentação, igniçã<re-controle de
emissões para veiculos são obrigadas, dentro do prazo de dezoito meses a partir
da publicação desta Lei, a dispor, em caráter permanente, de equipamentos e
pessoal habilitado, conforme as recomendações dos órgãos ambientais
responsáveis, para a realização de serviços de diagnóstico, regulagem de motores
e sistemas de controle das emissões, em consonância com os objetivos do
PROCONVE e suas medidas complementares.

§ 1° Os. fabricantes de veiculos automotores ficam obrigados a divulgar aos
concessionários e distribuidores as especificações e informações técnicas
necessárias ao diagnóstico e regulagem do motor, seus componentes principais e
sistemas de controle de emissão de poluentes.

§ 2° Os fabricantes de veiculos automotores ficam obrigados a divulgar aos
consumidores as especificações de uso, segurança e manutenção dos veículos em
circulação.

Art. 14 • Em função das características locais de tráfego e poluição do ar,
os órgãos ambientais. de trânsito e de transporte planejarão e implantarão
medidas para redução da circulação de veiculos, reorientação do tráfego e revisão
do sistema de transportes. com o objetivo de reduzir a emissão global dos
poluentes.

Parágrafo único. Os planos e medidas a que se refere o "caput" deste artigo
incentivarão o,uso do transporte coletivo, especialmente as modalidades de baixo
potencial poluidor.

Art. 15· Os órgãos ambientaís governamentais, em nivel federal, estadual e
municipal, a partir da publicação desta Lei.· monitorarão a qualidade do ar
atmosférico e fixarão diretrizes e programas para o seu controle, especialmente
em centros urbanos com população acima de quinhentos mil habitantes e nas
áreas periféricas sob influência direta dessas regiões.

Parágrafo único. As medições periódicas serão efetuadas em pontos
determinados e estrategicamente situados, de modo a possibilitar a correta
caracterização das condições de poluição atmosférica presentes.

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

LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

DISPÕE SOBRE OS JUIZADOS ESPECIAIS
CíVEIS E CRIMINAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO III
Dos Juizados Especiais Criminais

SEÇÃO 11
Da Fase Preliminar

I,
Art. 74 - A composição dos danos civis será reduzida a escrito e,"·

homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrivel, terá eficácia a título a ser
executado no juizo civil competente.

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação
penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a
renúncia ao direito de queixa ou representação.

Art. 76 . Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal
pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento. o Ministério Público
poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas,. a ser
especificada na proposta.

§ 1° Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá
reduzi-la até a metade.

§ 2° Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena

privativa de liberdade, por sentença definitiva; I
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II - ter sido o agente beneficiado~.Mlri..0!I!lente.no-prazO-de.cinco-an9s,

pe!lnlp\icaçao ae pena restritivaoomulta, nos termos deste artigo;
1II - não indicarem os antecedentes. a conduta social e a personalidade do

agente. bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a
adoção da medida.

§ 3° Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida
á apreciação do Juiz.

§ 4° Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da
infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará
em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo
beneficio no prazo de cinco anos.

§ 5° Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida
no art.82 desta Lei.

§ 6° A imposição da sanção de que trata o § 4° deste artigo não constará de
certidão de antecedentes criminais, salvo para os fms previstos no mesmo
dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabivel
no juizo civel.

Disposições Finais

Art. 89 - Nos crimes em que a pena minima cominada for igualou inferior
a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde
que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por
outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ I° Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz,
este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado
a periodo de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
11 - proibição de freqüentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do ;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juizo, mensalmente, para

informar ejustificar suas atividades.

§ 5° Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a
punibilidade.

...................................................................................................................
LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAIS E
ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE CONDUTAS
E ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENlE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. '

CAPÍTIJLOI
Disposições Gerais

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

Art. 2° • Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes
previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de
órgão técnico, o auditor, o gerente, Ó preposto ou mandatário de pessoa jurídica,
que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática,
quando podia agir para evitá-Ia.

Art. 3" • AI pessoas jurídicas sprão responsabilizadas administrativa, civil e
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja
cometida por decido de seu represéntante legal ou contratual, ou de seu órgão
coleaiado, no interesse ou beneficio da sua entidade.

Pard".aj'o IÍn/co. A responsabilidade das pessoas juridicas não exclui a das
pessoas t1sicas, autoras, co-autoras ou partícípes do mesmo fato.

Art. 4° - Poderá- Se( desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for obJl'áculo ao ressarcimento de prejuizos causados à qualidade
do meio ambiente.'

CAPiTULO 11
Da Aplicação da Pena

Art. 6° - Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente
observará:

I • a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas
conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;

11 • os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de
interesse ambiental;

m-a situação econômica do infrator, no caso de multa

Art. 7° - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as
privativas de liberdade quando:

I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade
inferior a quatro anos;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do .crime indicarem que a
substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigó
terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituida.

Art. 8° - As penas restritivas de direito são:
I - prestação de serviços à comunidade;
11 - interdição temporária de direitos;
III - suspensão parcial ou total de atividades;
IV - prestação pecuniária;
V - recolhimento domiciliar.

Art. 9° - A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao
condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de
conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na
restauração desta, se possível.

Art. 10 - As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o
condenado contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou
quaisquer outros beneficios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de
cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.

Art. 11 - A suspensão de atividades será aplicada quando estas não
estiverem obedecendo ás prescrições legais.

Art. 12 - A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à
vitima ou á entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada
pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta
salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação
civil a que for condenado o infrator.

Art. 13 - O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de
responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, freqüentar
curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e
horários de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia
habitual, conforme estabelecido,na sentença condenatória.

Art. 14 - São circunstâncias que atenuam a pena:
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do

dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;

. III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação
ambIentai;

IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle
ambiental.

Art. 15 - São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou
qualificam o crime:

I - reincidência nos crimes de natureza ambiental·
11 - ter o agente cometido a infração: '
a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para'a execução material da infração;

. c) a.fetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o
melO amblCnte;
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d) concorrendo para danos á propriedade alheia;
e) atingindo áreas de Wlidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do

Poder Público, a regime especial de uso;
t) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
g) em período de defeso á fauna;
h) em domingos ou feríados;
i) à noite;
j) em épocas de seca ou inWldaçôes;
I) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
n) mediante fraude ou abuso de confiança;
o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização

ambiental;
p) no interesse de pessoajuridica mantida, total ou parcialmente, por verbas

públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das

autoridades competentes;
r) facilitada por funcionário público no exercicio de suas funções.

Art. 16 - Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena
pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não
superior a três anos.

Ar!. 17 - A verificação da reparação a que se refere o § 2° do art. 78 do
Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as
condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao

. meio ambiente.

Art. 18 - A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal: s"
revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada
até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.

Art. 19 - A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível.
fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e
cálcJllo de multa.

Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível
poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.

Art. 20 - A sentença penal condenatória, sempre que possivel, fixará o
valor minimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória. a
execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do "caput", sem prejuizo
da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. .

Art. 21 - As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente ás
pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art.3. são:

l- multa;
11 - restritivas de direitos;
1II - prestação de serviços à comunidade.

Art. 22 - As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são:
1- suspensão parcial ou total de atividades;
11 - interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade:
1II - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter

subsidios, subvenções ou doações.
§ 1° A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem

obedecendo ás disposições legais ou regulamentares. relativas à proteção do meio
ambiente.

§ 2° A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade
estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida.
ou com violação de disposição legal ou regulamentar.

§ 3° A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsidios.
subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de dez anos.

Art. 23 - A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica
consistirá em:

I - custeio de programas e de projetos ambientais;
11 - execução de obras de ~,cuperaçãO de áreas degradadas;
III - manutenção de'ÇSpaço públicos;
IV - contribuições a êntida es ambientais ou culturais públicas.

,
Art. 24 - A pessoa juri~ a constituída ou utilizada, preponderantemente,

com o fun de permitir, facilitar :ou ocultar a prática de crime defmido nesta Lei
. terá decretada sua liquidaçã' forçada, seu. patrimônio será considerado

. ,

instrumento do crime e como tal perdido em favor do FWldo Peuitenciário
Nacional.

CAPÍTULO III
Da Apreensão do Produto e do Instrumento de

Infração Administrativa ou de Crime

Art. 25 - Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e
instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ I° Os animais serão libertados em seu "habitat" ou entregues a jardins
zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a
responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2° Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados
e doados a instituições científicas, hospiialares, penais e outras com fms
beneficentes.

§ 3° Os produtos e subprodutos da faWla não pereciveís serão destruídos ou
doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 4° Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos,
garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

CAPÍTULO IV
Da Ação e do Processo Penal

Art. 26 - Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública
incondicionada.

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 27 - Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da
Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde
que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da
mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.

Art. 28 - As disposições do art.89 da Lei nO 9.099, de 26 de setembro de
1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei,
com as seguintes modificações:

I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo
referido no "caput", dependerá de laudo de constatação de reparação integral do
dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § IOdo
mesmo artigo;

11 - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa
a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o periodo
máximo previsto no artigo referido no "caput", acrescido de mais um ano, com
suspensão do prazo da prescrição;

1II - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos
11, III e IV do § IOdo artigo mencionado no "caput";

IV - fmdo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo
de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado,
ser novamente prorrogado o periodo de suspensão, até o máximo previsto no
inciso 11 deste artigo, observado o disposto no inciso III;

V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de
punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado
tomado as providências necessárias à reparação integral do dano.

CAPÍTULO V
Dos Crimes contra o Meio Ambiente

SEÇÃO I
Dos Crimes'contra a Fauna

Art. 29 - Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ I° Incorre nas mesmas penas:
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em

desacordo com a obtida;

11 - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;'
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda. tem em

cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna
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Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura

de domínio público; .
II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem

licença, permissão ou autorização da autoridade competente;
III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza

sobre bancos de moluscos ou corais, devídamente demarcados em carta náutica.

Ar!. 34 - Pescar em periodo no qual a pesca seja proibida ou em lugares
interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Parágrqfo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam scr preservadas ou espécimes com tamanhos

inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de

aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes

provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.

Art. 35 - Pescar mediante a utilização de:
I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito

semelhante;
II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade

competente:
Pena - reclusão de um ano a cinco anos.

Art. 36 - Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a
retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos
peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de
aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção,
constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

Art. 37 - Não é crime o abate de animal, quando realizado:
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua

família;

11 - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou
destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela
autoridade competente;

III - (VETADO)

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão
competente.

SEÇÃO II
Dos Crimes contra a Flora

Art. 38 - Destruir ou danificar floresta considerada de preservação
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infiingência das normas
de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Parágrqfo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 39 - Cortar árvores em floresta considerada de preservação
permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena • detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Art. 40 - Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às
áreas de que trata o art. 27 do Decreto nO 99.274, de 6 de junho de 1990,
independentemente de sua localização:

Pena· reclusão, de um a cinco anos.
§ 1° Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas Biológicas,

Reservas Ecológicas, Estações Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e
Municipais, .Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, Áreas de Proteção
Ambiental, Areas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou
outras a !ferem criadas pelo Poder Público.

. . § 2° A o.corrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no
mtenor das Umdades de Conservação será considerada circunstância agravante
para a fixação da pena..

§ 3° Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 41 - Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena - reclusãO, de dois a quatro anos, e multa
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses

a um ano, e multa

. • ~rt. 42 • Fabricar, vender, ~portar ou soltar balões que possam provocar
mcendlOs .nas florestas e' demaiS formas de vegetação, em áreas urbanas ou
qualquer tipo de assentamento humano:

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Art. 44 - Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de
preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer
espécie de mínerais:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa

Art. 45 - Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim
classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para
qualquer outra exploração, econômica ou nllo, em desacordo com as
determinações legais:

Pena· reclusão, de um a dois anos, e multa.

Art. 46 - Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira,
lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de
licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da
via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda,

tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos
de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 48 - Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais
formas de vegetação:

Pena· detenção, de seis meses a um ano, e multa

Art. 49 • Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio,

plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada
alheia:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa

Art. 50 - Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação
fixactOt3 de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 51 - Comercializar motossera ou utilizá-Ia em florestas e nas demais
formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente;

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa

Art. 52 - Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou
instrumentos próprios para caça .0U para exploração de produtos ou subprodutos
florestais, sem Iicen'ça da autoridade competente:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa

Art. 53 - Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um
sexto a um terço se:

I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a
modificação do regime climático;

II - o crime é cometido;
a) no período de queda das sementes;
b) no periodo de formação de vegetações;
c) contra espécies raras ou ameaçadas d~ extinção, ainda que a ameaça

ocorra somente no local da infração;
d) em época de seca ou inundação:
e) durante a noite, em domingo ou feriado,

SEÇÃO III
Da Poluição e Outros Crimes Ambientais

Art. 54 • Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem
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ou possam resultar em danos li saúde humana, ou que provoquem a mortandade
de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ I" Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2" Se o crime:
I • tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
11 - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que

momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à
saúde da população;

III - caUSar poluição hídrica que tome necessària a interrupção do
abastecimento público de água de uma comunidade;

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de residuos sólidos, líquidos ou gasosos, ou

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 3" Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar
de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução
em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

Art. 55 - Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a
competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a
obtida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a

área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença,
concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 56 - Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar,
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ I" Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias

referidos no "caput", ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança.
§ 2" Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é

aumentada de um sexto a um terço.

§ 3" Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 58 - Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão
aumentadas:

I - de um sexto a um terço, se resulta dano irreversivel à flora ou ao meio
ambiente em geral;

11 - de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave
em outrem;

III - até o dobro, se resultar a morte de outrem.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão

aplicadas se do fato não resultar crime ruais grave.

Art. 60 - Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços
potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais
competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Peua - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Art. 61 - Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano
à agricultura: à pecuària, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena -'reclusão, de um a quatro anos, e multa.

SEÇÃO IV
Dos Crimes Contra o Ordenamento

Urbano e o Patrimônio Cultural

Art. 62 - Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I - bem e'pecialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão

judicial;

II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou
similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial: '

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano

de detenção, sem prejuízo da multa.

Art. 63 - Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local
especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razãd
de seu valor paisagistico, ecológico, turistico, artistico, histórico, cultural,
religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da
autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena - reclusão, de uma três anos, e multa:'

. Art. 64 - Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno,
asSIm considerado em razão de seu valor paisagistico, ecológico, artistico,
turíStiCO, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental,
sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.-

Art. 65 - Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou
monumento urbano:

Pena· detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada

em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis
meses a um ano de detenção, e multa.

SEÇÃO V
Dos Crimes Contra a Administração Ambiental

Art. 66 -.Fazer o funcionário público afmnação falsa ou enganosa, omitir a
verdade, sonegar informações ou dados técnico-ci~ntíficos em procedimentos de
autorização ou de licenciamento ambiental:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 67 - Conceder o funcionàrio público licença, autorização ou permissão
em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços
cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de

detenção. sem prejuizo da multa.

Art. 68 - Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de
cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano,
sem prejuízo da multa.

Art. 69 - Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato
de questões ambientais:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa

CAPÍTULO VI
Da Infração Administrativa

Art. 70 - Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e
recuperação do meio ambiente.

§ I" São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e
instaurar processo administrativo os funcionàrios de órgãos ambientais
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados
para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos
Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2" Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir
representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do
exercicio do seu poder de polícia.

§ 3" A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental
é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo
próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4" As ·infrações ambientais são apuradas em processo administrativo
próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as
disposições desta Lei. .
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Art. 71 - O processo administrativo para apuração de iÍlfração ambiental
deve observar os seguintes prazos máximos:

I - Vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto
de infração, contados da data da ciência da autuação;

TI - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto da infração,
contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

TIl - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância
superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de
Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acord,2,com o tipo de autuação;

IV - cinco dias para o pagamentõ de multa, contados da data do
recebimento da notificação.

Art. 72 - As infrações administrativas são punidas com as seguintes
sanções, observado o disposto,no art.6:

I - advertência;
1I- multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e tIora,

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veiculos de qualquer natureza
utilizados na infração; .

V - destruição ou inutilização do produto;
VI- suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIll- demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total de atividades;
X-(VETADO)
XI - restritiva de direitos.
§ 1° Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser

Ihe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 2° A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta

Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuizo das
demais sanções previstas neste artigo.

§ 3° A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou
dolo:

. I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de
san~-las: no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela
Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;

. lI. - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da
CapitanIa dos Portos, do Ministério da Marinha.

~ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação,
melhona e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5° A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se
prolongar no tempo.

§ 6° A apreensão e destruição referidas nos incisos VI a V do "caput"
obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei.

§ 7° As sanções indicadas nos incisos VI a IX do' ';~~p~t" serão aplicadas
quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem
obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 8° As sanções restritivas de direito são:
1- suspensão de registro, licença ou autõrização;
TI - cancelamento de registro, licença ou autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e beneficios fiscais;
IV - perda ou suspensão da participação em linhas de fmanciamento em

estabelecimentos oficiais de crédito; .
. 'VI - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de

até três anos.

Art. 73 - Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração
ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei
n° 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto n° 20.923, de
8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou
correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.

Art. 74 - A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico,
quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 75 - O valor da multa de que trata este Capitulo será fixado no
regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos indices
est~belecidos na legislação pertinente, sendo o minimo de R$ 50,00 (cinqüenta
reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta miihões de reais).

Art. 76 - O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municipios,
Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de .
incidência

CAPÍTULO VII
Da Cooperação Internacional para a

Preservação do Meio Ambiente

Art. 77 - Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons
costumes o Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a
necessári~ cooperação a outro pais, sem qualquer ônus, quando solicitado para:

1- produção de prova;
II - exame de objetos e lugares;
111 - informações sobre pessoas e coisas;

IV - presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham
relevância para a decisão de uma causa;

V - outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou
pelos tratados de que o Brasil seja parte.

§ 1° A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da
Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para
decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-Ia

§ 2° A solicitação deverá conter:
1- o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
1I- o objeto e o motivo de sua formulação;
Ill- a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o

caso.

Art. 78 - Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para
a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de
comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com
órgãos de outros paises.

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais

Art. 79 - Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código
Penal e do Código de Processo Penal.

DECRETO-LEI N° 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO E ESTÍMULOS
À PESCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTTJLOI
Da Pesca

Art. 1° - Para os efeitos deste Decreto-Lei define-se por pesca todo ato
tendente a capturar ou extrair elementos ',-.:. nu vel!etais Que tenham na água
seu normal ou mais freqOente meio de vida
....................................................................................................................

Art. 3D
- São de domínio público todos os animais e vegetais que se

encontrem nas águas dominiais.

CAPÍTULo TI
Da Pesca Comercial

TÍTULO!
Das Embarcações Pesqueiras

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

Art. 11 - Os comandantes das embarcações destinadas à pesca deverão
preenc~er os mapas fornecidos pelo órgão competente, entregando-os ao fim de
cada VIagem ou semanalmente.
....................................................................................................; .

TÍTULO TI
Das Empresas l'r;queiras

. ~. 19 - Nenhuma indústria pesqueira poderá exercer suas atividades no
Terntóno Nacional, sem prévia inscrição no Registro Geral da Pesca, sob a
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responsabilidade da SUp'erintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE,
mediante pagamento da taxa anual no valor correspondente a 50 (cinqüenta)
OTN.

• Artigo, "copuJ", com redação dada pelo Decrelo-Lei n°2.467. de 0//9//988.

Parágrafo lÍ1lico. Qualquer in1i:açao aos dispositivos deste artigo importará
na interdição do funcionamento do estabelecimento respectivo, sem prejuizo da
multa que for aplicável.
......................................................................................................................

TÍTULO IV
Dos Pescadores Profissionais

Ar!. 26 - Pescador profissional é aquele que, matriculado na repartição
competente segundo as leis e regulamentos em vigor, faz da pesca sua profissão
ou meio principal de vida.

Parágrafo único. A matricula poderá ser cancelada quando comprovado
que o pescador não faça da pesca sua profissão habitual ou quando infringir as
disposições deste Decreto-Lei e seus regulamentos, no exercicio da pesca.
....................................................................................................................

CAPÍTULO III
Das Licenças para Amadores de Pesca e para Cientistas

Art. 29 - Será concedida autorização para o exercício da pesca a amadores,
nacionais ou estrangeiros, mediante licença anual.

§ I° A concessão da licença ao pescador amador ficará sujeita ao
pagamento de uma taxa anual nos valores correspondentes a:

a) 10 OTN: para pescador embarcado;
b) 3 OTN: para pescador desembarcado.

• § 1°com redação dada pelo Decrelo-Lei nO2..167, de 01/9/1968.
§ 2° O amador de pesca só poderá utilizar embarcações arroladas na casse

de recreio.
§ 3° Ficam dispensados da licença de que trata este artigo os pescadores

amadores que utilizem linha na mão e que não sejam filiados aos clubes ou
associações referidos no art. 31, desde que, em nenhuma hipótese, venha a
importar em atividade comercial.

• § 3 D acrescentado pela Lei nO 6.585, de 24/101/978.
§ 4° Ficam dispensados do pagamento da taxa de que trata o § l° deste

artigo, os aposentados e os maiores de sessenta e cinco anos, se do sexo
masculino, e de sessenta anos, se do sexo feminino, que utilizem, para o exercicio
da pesca, linha de mão, caniço simples, caniço com molinete, empregados com
anzóis simples ou múltiplos, e que não sejam filiados aos clubes ou associações
referidos no art. 31, e desde que o exercicio da pesca não importe em atividade
comercial.

• § -lOacrescido pela Lei n° 9.059, de 1310611995

Ar!. 30 - A autorização, pelos órgãos competentes, de expedição científica,
cujo programa se estenda á pesca, dependerá de prévia audiência á SUDEPE.

Art. 31 • Será mantido um registro especial para clubes ou associações de
amadores de pesca, que poderão ser organizados distintamente ou em conjunto
com os de caça.

Parágrafo único. Os clubes e associações referidos neste artigo pagarão
Wlualmen:e taxa, de registro no valor correspondente:

a) até 250 associados: 5 OTN;
b) ce 251 até 500 associados: lO OTN;
c) ée 501 até 750 associados: 15 OTN;
d) nais de 750 associados: 20 OTN.

• l'arágrafo com redação dada pelo Decrelo-Lei n° 2.467, de 0119/1968.

Ar! 32 - Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por lei a
atribuição de coletar material biológico para fms cientificos serão concedidas
licenças permanentes especiais gratuitas.
.................................................................................. / ..

CAPÍTULo IV
Das Permissões, Proibições e Concessões

TíTULO I
Das Normas Gerais

••••••• U ••••••••H •••• U .

Art. 34 - É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies
aquáticas, em qualquer estágio de evolução, bem como a introdução de espécies
nativas ou exóticas nas águas interiores, sem autorização da SUDEPE.

Art. 35 - É proibido pescar:

§ I" As proibições das alineas "c" e "d" deste artigo não se aplicam aos
trabalhos executados pelo Poder Público, que se destinem ao exterminio de
espécies consideradas nocivas.

• Primitivo parágrafo único, passado a § I"pela Lei n'6.631. de 191-111979.
.....................................................................................................................

Art. 3'6 -O proprietário ou êoncessionário de represas em curso, d'água.
além de outras disposições legais, é obrigàdo a tomar medidas de proteção à
fauna

Parágrafo único. Serão determinadas pelo órgão competente me~idas de
proteção à fauna em quaisquer obras que importem na alteração do regune dos
cursos d'água, mesmo quando ordenadas pelo Poder Público.
...................................................................................................................

Ar!. 38 - É proibido o lançamento de óleos e produtos oleosos na águas
determinadas pelo órgão competente, em conformidade com as normas
internacionais.

TÍTULon
Dos Aparelhos de Pesca e sua Utilização

Art. 39 - À SUDEPE competirá a regulamentação e controle dos aparelhos
e implementos de toda natureza suscetiveis de serem empregados na pesca,
podendo proibir ou interditar o uso de quaisquer desses petrechos.

TÍTULO V
Dos Invertebrados Aquáticos e Algas

Art. 46 - A exploração dos campos naturais de invertebrados aquáticos,
bem como de algas, só poderá ser feita dentro de condições que forem
especificadas pela SUDEPE.

Art. 47 - A descoberta do campo natural de invertebrados aquáticos' ou de
algas deverá ser comunicada à SUDEPE no prazo de sessenta dias,
discriminando-se sua situação e dimensão.

Art. 48. c À SUDEPE competirá também:
a) a fiscalização sanitária dos campos naturais e parques artificiais de

moluscos;
b) a suspensão de exploração em qualquer parque ou banco, quando as

condições ojustificarem.

Art. 49 - É proibido fundear embarcações, ou lançar detritos de qualquer
natureza, sobre os bancos de moluscos devidamente demarcados.

TÍTULO VI
Da Aquicultura e seu Comércio

Art. 51 - Será mantido o registro de aqüicultores amadores e profissionais.
Parágrafo único. Os aqilicultores pagarão uma taxa anual conforme a

tabela anexa

• Parágrafo com redação dada pelo Decrelo-Lei nD 2.467. de 01/9//968.
. .

CAPÍTULo V
Da Fiscalização

M.53 - A fiscalização da pesca será exercida por funcionários,
devidiunente credenciados, os quais, no exercicio dessa função, são equiparados
aos agentes de segurança pública

Parágrafo único. A esses servidores é facilitado porte de armas de defesa,
que lhe será fornecido pela Polícia mediante solicitação da SUDEPE, ou órgãos
com delegação de poderes, nos Estados.
.................................................................................................................
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CAPÍTULOVl
Das Infrações e das Penas

_. . Art. 55 - As ipfras.ões aos l!!1IgoslLl3, ZU3~ §~_J5. alínea "e",A6,A7
e 49, serão punidas com a multa de um décimo até a metade de um salário
mínimo mensal vigente na Capital da República, dobrando-se na reincidência.

Art. 56 - As infrações aos artigos 29, parágrafos }o e 2°, 30, 33, parágrafos
}o e 2°, 34, 35, alíneas "a" e "b", 39 e 52, serão punidas com a multa de um
décimo até um salárIo minimo vigente na Capital da República,
independente11J.ente da apreensão dos petrechos e do produto da pescaria,
dobrando-se a multa na reincidência.

Art. 58 - As infrações aos artigos 19;36 e 37 serão punidas com a multa de
um a dez salárIos-minimos mensais vigentes na Capital da República, dobrando
se na reincidência.

Art. 59 - A infração ao art.38 será punida com a multa de dois a dez
salárIos-minimos vigentes na Capital da República, dobrando-se na reincidência.

§ }o Se a infração for cometida por imprudência, negligência, ou impericia,
deverá a embarcação ficar retida no porto até solução da pendência judicial ou
administrativa.

§ 2° A responsabilidade do lançamento de óleos e produtos oleosos será do
comandante da embarcação.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 64 - Os infratores das disposições deste Capítulo, quando cometerem
nova reincidência, terão suas matriculas ou licenças cassadas, mediante regular
processo administrativo, facultada a defesa prevista nos artigos 68 e seguintes
deste Decreto-Lei.

Parágrafo único. Cassada a licença ou matrícula, nos termos deste artigo, a
nova reincidência implicará a autuação e punição do infrator de acordo com o art.
9° e seu parágrafo da Lei das Contravenções Penais. Estas disposições aplicam-se
igualmente àqueles que não possuam licença ou matricula.

CAPÍTULO VII
Das Multas

Art. 72 - As rendas das licenças, multas ou taxas referentes ao exercicio da
pesca, serão recolhidas ao Banco do Brasil S/A. à ordem da SUDEPE, sob o titulo
"Recursos da Pesca".

Parágrafo único. As multas previstas em acordos internacionais sobre a
pesca e a de que trata a letra "a" do § }° do art.65, uma vez apreendida a
embarcação .por ação do serviço de Patrulha Costeira ou por unidos navais,
deverão ser recolhidas ao Banco do Brasil S/A., a crédito do Fundo Naval.

* Parágrafo acrescentado pela Lei n' 6.276. de 01.'1211975.

DECRETO-LEI N° 289, DE 28 DE FEVEREIRO 1967

CRIA O INSTITUTO BRASILEIRO DO
DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO}
Dos Fins, Diretrizes e Atribuições

Art. 1° - Fica criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF), entidade autárquica, integrante da adminístraçlio descentralizada do
Ministério da Agricultura dotado de personalidade jurídica própria, com sede e
foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o Território Nacional.

Art. 2° - O IBDF destiÍla-se a formular a política florestal bem como a
orientar, coordenar e executar ou fazer executar as medidas necessárIas à
utilização racional, à proteção e à conservação dos recursos naturais renováveis e
ao desenvolvimento florestal do Pais, de conformidade com a legislação em
vigor.

Art. 3° - O IBDF elaborará planos indicativos, annais e plurianuais, de
florestamento e reflorestamento, nacionais e regionais, objetivando:

l-a melhor alocaçlio de recursos no setor;
.1l-...odesenvolvimento-de-espécies-florestais-de utilizaçílÜ"econõmica; ..
m-o florestamento e reflorestamento com fins econômicos;
IV - o florestamento e reflorestamento com fins ecológicos, turísticos e

paisagísticos.

DECRETQ..LEI N° 1.413, DE 14 DE AGOSTO DE 1975

DISPÕE SOBRE O CONTROLE DA
POLUIÇÃO DO MEIO-AMBIENTE
PROVOCADA POR ATIVIDADES
INDUSTRIAIS.

Ar!. 1° - As indústrias itistaIadas ou a se instalarem em território nacional
são obrigadas a promover as medidas necessárIas a prevenk ou corrigir os
inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminaçlo do meio-ambiente.

Parágrafo único. As medidas a que se refere este artigo serlio definidas
pelos órgãos federais competentes, no interesse do bem-estar, da saúde e da
segurança das populações.

Art. 3° • Dentro de uma política preventiva, os órgãos gestores de
incentivos governamentais considerarão sempre a necessidade de não agravar a
situação de áreasjá criticas, nas decisões sobre localízação industrial.

Art. 4° - Nas áreas criticas, será adotado esquema de zoneamento urbano,
objetivando, inclusive, para situações existentes.; viabilizar alternativa adequada
de nova localização, nos casos mais graves, assim como, em geral, estabelecer
prazos razoáveis para a instalação dos equipamentos de controle da poluição.
Parágrafo único. Para efeito dos ajustamentos necessárIos, dar-se-á apoio de
Governo, nos diferentes niveis, inclusive por financiamento especial para
aquisição de dispositivos de controle.

MEDJDA PROVISÓRIA N' 1.605-27, DE 2.5 DE AGOSTO DE 1991

Di nova redaçlo .. In. « da Lei n' 4.771, de 15 de
_mbro de 1965, • displle solxe a prolbiçio do
Incremento di convmlo de Ú'eIS florestais em áreas
aar:t:colu nl re.ilo Norte e nl pute Norte da região
Ceiiuo-Oesle, • di OIItras providm:iu.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso d••'ribulçao que lhe confere o art. 62 e
tendo em vista o disposto no Irt. 225, I 4', da Con.tiwiçAo, adota a seguinte Medida Provisória. com
Corça de lei:

,,'
Art. J' O ai\, « da Lei ~ 4.77t, de J5 de selembro de 1965, puIIl • vi...... com'

seguinte redaçlo:

"Ar!. «. N.\~&ilo Norte • na parti Norte da rqIIo Ctntn>-Oale, ...pl....çIo a corte
ma 16 6 penniulv.1 cIeade que pennaneça .... cobalura"- pelo -..cinqI1en.. por cento
da írell d. cadaprcpri~

§ J' A .......~ ~, IUlm enrendida .... de. 110 mIlIi_ eÜlqllalla por cento de cad,
propri.dad., onde nJô·6 pennilido o corte _ -'.-,"""'MInacriçIo da malricul.
do imóvel no reli.UD de imóv.i.~ ............. aIIençIo do MIa .....11lIÇIo, nOl
cuas d.lranJmi..... qualquer tllUlo OU do'-""'- da .....

§ 2' Nu propriedada onde • c<>bonln lIlo6rIa li COIIIliIui de lIloIlIlonamiu florestai.
nlo será lIdmilido o corte ma em pelo menoa~ por _ daIIs lÍpOlOIIIS nor-is.

§ 3' O dllp'J5lO JIO parãpafo IUIlCriar .... li aplIea la proprieoIades CIII la _ .".
proc.... de reaularizaçlo, IUlm declulldaa pelo _ NadonaJ de Coloniuçlo • Rlf"",,
Agrário ·INCRA, ou pelos ót&iOI estIdu.iI........-, com ..... de ....... 1occtara. nu qu.;
se prAtique .o.gropecuiril familiAr. .

§ 4" Para efeito do disposto no caput. entende-se por regi:io ~~ne e pnrte Norte dn re~ião
Centro.Oeste os &tndos do Acre. Poro. Amnzonas; Ronumo. Rondamo. A~opá e ~.nto Gros50.
além das regiões situadas no norte do parnlelo 13" S. nos &tados de Tocnnuns e GOlas. e 11 oeste
do meridiano de 44° W. no Estndo do Mo.rnnhiio.
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.662.3. DE 25 DE AGOSTO DE 1991

"Art. '1' É fixado em vinte c dois por cenlO o percentual obrigatório de adição de :llcooi
etUico anidro combustível Agasolina em todo o território nacional.

§ J' O Poder Executivo podenlelevar o 'referido percentual até o limito de vinte c quatro
por cento.

§ 2' Será admitida a~:lo de um ponlO por cenlO. para mais ou para menos. na aferição
dos pcn:cntuai. de que trollo.re artigo:' (NR)

Art. 2' FiCOlO convalidadOJ os .los pralicados com base na Medida Provisória n' 1.662·2.
de 27 de julho de 1998.

§ 511 Nlls nreas onde estiver concluído o ZoncJmcnto Ecológico-Econômico. na escala
ilunl ou superior a i:250.ooo. executado segundo as diretrizes metodológicns cSlabelecidil5 pela
SecreUlri::l de A!55UnIDS Elltl11tcgicos da Presidência du Repúblicól e aprovado por órgão técnico por
ela designndo. n dislribuiçno das atividades econômicas será fcitll conforme ns indicações do
zoneamcnto-. respeitado 1)" Iimhc-mínimo-de-cinqüentn porcenta'Úa"cobcrtmr :ubóm:nft" c:td:I
propriedade•• lilulo de rem.. leg.I." (NR)

An.2" Não serlÍ permítid3 l1 exp:msão do. conversão de :ireas arbóreas em áreR~ agricolD.!'
nas propriedades rurojs localizadas nas regiões descritos no Drt. 44 da Lei nU 4.711. de 1965. que possuálm

ireiS desmatAdas. qunndo for verificado que DS referidas nrens encontrem·se abandonadas. sub·utili7.adas
;~ millzadas de (orma inAdequndll segundo n cap:1C'idl1de de suponc do solo.

Pnrágm(o único. Entende·!(e por lÍrens nb:mdnnndns. sub.ulilizndns ou uliliz3dns de forma
inadequool1 ;quelas que não correspondem às finalidndes de produção agropeculiria que justifiquem o
incremento de irea convertida.

An. 3' A utilizaçio das áreas com cobertura florestal nativa no rc,ilo Norte e pane Nane
da felião. Centro.Qeste somente será permitida sob D fOrml de manejo florestal sustehtível de uso
ml1hipla. obedecendo aos principias de conservação dos recursos naturais. conservaçlo da esuutura da
flaresta e de suas funções. manutenção da diversidade biológica e desenvolvimento sócio--econõmico da
regilo. e demnis fundamentoS lécnicos estabelecidos em regulamento.

Art. 4i O Poder Executivo regulamentnrá o disposto nesta Medida Provisória. no prazo de
çento e vinte dias. contndos da data de sua publicnçiio.

Art. 51 Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nl 1.605-26.
de 27 de juiho de 1998.

Art. 61 Êsta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publiCi\Çio.

RESOLUÇÃO CONAMA N° 07, DE 31 DE AGOSTO DE 1993

IV .. u multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os
CIIOS de racialo. em decOl'l'!ncia do nlo-cumprimento du obrigações nele pactuadas;

V .. o valor da multa de que trata o inciso anterior nio poderá ser superior ao valor do
invatimenlO prevÍltoj

VI .. o foro competente para dirimir liligiol entre as partes.

f 2" No tocante 101 emprccndimcnlOS em curso a16 o dia 30 de março de 1998.
mvolvmdo construçlo. insl&laçio. ainpJiaçio e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utillzadoru de recutIOI ambientais. conliderados efetiva ou potencialmente poluidores, a
auinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelM pessoas fisicas e juridiclS
imefeuadu. a~ o dia3! dé dezembro de 1998. mediante requerimento escrito protocolizado junto
101 órlloa competentes do SISNAMA. devendo ser fIrmado pelo dirigente miximo do
estabelecimento.

131 Da data da protocolizaçilo do requerimento previsto no parngrnfo anterior e enquanto
perdurar a vi&fnc:il do correspondente termo de compromisso, ficmilo suspensas. em relação aos
fatol que deram causa" celebração do instrumento, a aplicaçllo de sançõcs administrativas contra
a peIIOI filie. ou juridica que o houver finnado.

f ijO A celebnçlO do termo de compromisso de que trlta este Il1lgo n10 impede a
execuçIo de eventltai. multas aplicadas antes da prolOColizaçio do requerimenlO.

I SI Considera-IC l'CICindido de pleno direito o tennO de compromisso, quando
descumprida qualquerde suu eliusulas. ressalvado o caso fortuilO ou de fOlÇl maior.

f 6' O termo de compn:xnisso deveri ser fIrmado em até noventa dias. contados da
protocolizaçlo do rcqucrimcnIO.

f'" O l<qUcrimenlO de celebraçio do termo de compromisso deveri conrer u
infonnaçl5Cl necessúiU i verificaçio da sua viabilidlde ttcnica c jutldlca, sob pena de
indeferimenlO do pllllO.

I r Sob pena de incfIcicia, os termos de comprami"o deverão ser publicados no órglo
oflCialeompelOllle. mediante extrllO:' (NR)

Ar<.2" Ficam convalidados os aIOS praticadOJ com base na Medida Provisória~ 1.710. de
7 de alOllO de 1998.

Ar<. 3' FIlI Medida Provisória enlIa em vigor na data de sua publicaçio.

Brullia, 8 de s.tellllJro de 1998; 171'dalndepend:lnciaellO"daRcpública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause

n-o prqo de vilfncia do compromisso. que. "m função da complexidade das obrigações
nele fixadu, poderá variar entre o mínimo de nov ta dias e o miximo de !ds· anos, com
poasibilidade de proaogaçio por igual período;

m-a dõscnÇlo cJilllbadi õc seu õtijCto. o vafr do invesiímento previsto e o cronograma
IlIico de exeeuçlo c de implintaÇio do olxu o servi>"s exigido•• com me.... lrimestrlis a serem
Ilinlidu:

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sérgio Turra
Gustavo Kraus.

Dá nova redaçio 10 art. '1' da Lei ~ 8.723. de 28 de
outubro de 1993. que diJp6c sobre. a redução de
emisslo de poluentes por veiculos automOUH"CS. e dA
outras providências.

delg98; 177" da IndependCncia c 110' da República.Bruma, 2S de agosto

o PRESIDI TE DA REPÚBLICA, no uro da atribuiçio que lhe COllfcrc o UI. 62 da
u:lOll aseguir. fedida Provisórin. com força de lei:

Ar<. I' O ano 9' da Lei~ 8.723. de 28 de oulUbro de 1993. passa a vi8orarcom a seguinte
ConstituI

An. 3' Esta Medida Provisória entro em vigor n1 dita de sua public:çlo.

Bruma. 25 de agosto de 1998; 171'dalndependãllOi"'lJO'daRepúblie..

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
p.droMalan
José Botafogo Gonçalves
Raimundo Brito

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.71lJ.1. DE 1 DE SETEMBRO DE 1991

AcrcJcentD dispositivo à Lei nl 9.60S. de' 12 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre l1S SDnções penDis e
administrativu derivado de CondulaS e atividades
leIivu ao meio ambiente.

DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DAS
DIRETRIZES BÁSICAS E PADRêlES DE
EMISSÃO PARA ESTABELECIMENTO DE
PROGRAMAS DE INSPEÇÃO E
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM USO 
lIM.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso
das atribuições previstas na Lei N° 6.938. de 31 de agosto de 1981, alterada pelas
Leis N° 7.804, de 18 de jullio de 1989. e N° 8.028, de 12 de abril de 1990,
regulamentadas pelo Decreto N° 99.274, de 6 de junho de 1990. considerando o
disposto na Lei N° 8.490, de 19 de novembro de 1992. alterada pela Medida
Provisória N° 350, de 14 de setembro de 1993. e no Regimento Interno aprovado
pela Resolução CONAMA N° 25, de 3 de dezembro de 1986.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçio que lhe confore o an. 62 da
CoolÚtuiçAo, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Ar<. I' A Lei ~ 9.6OS. de J2 do fevereiro de 1998. pasu a vigorar acrescida do 'eguinre

Considerando que a emissão de poluentes por veiculos automotores contribui para
a contínua deterioração da qualidade ambiental. especialmente nos centros
urbanos;

..An. 79·A. Para o cumprimento do diipOlto nesta Lei. OI 6IJios ambientais integrantes
do SISNAMA. rosponstveia pela execuçio de prolramu c projetai e pelo controlo c fisealizaçllo
dOI estabelecimentos e da atividade. suscetíveis dt delradarem I qualidade ambiental. ficam
autorizados a celebrar. com força de Utulo executifo exttajudicial. termo de compromisso com
pcasou IlIie.. ou juridicu responstveia pela coiIItruçio. instaJaçio. ampliaçio • lullOionamcnlo
de ettabelceimenlOl e atividadea utilizldo<el do rccurlOl ambicnlai•• considerados efeliva ou
poIcucialmente poluidore••

§ 1° O termo de compromislO a que te reCere este lI1ilD destinar-se-i. exclusivamente. a
pennitir que u peuou física e juridicu mencionadu no uput posum promover AS neceslúiu
com:ções de suo atividades, para o atendimento das exiz6nciu lmposw peJo auraridades
ambientais competentes. sendo obript6rio que o respectivo illtlNmenlO disponha sobre:

1- o nome. a qualificaçio c o endereço du parteS compromissadas e dos respectivos
representantcslcllis;

Considerando que a desregulagem e alteração das caractcristicas orig:nais dos
veiculos automotores contribui significativamente para o aumento das ~missões

de poluentes;

Considerando que, de acordo com a experiência internacional, os Programas de
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso contribuem, efetivamente. para o
controle da poluição do ar e economia de combustível;

Considerando que a Resolução CONAMA N° 18/86 previu a implantação, pelas
administrações estaduais e municipais, de Programas de Inspeção e Manutenção
para Veículos Automotores em Uso;
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Considerando a necessidade de estabelecer padrões de emissão para veiculos em
uso e uniformizar os procedimentos a serem adotados na implantcção dos
referidos Programas, RESOLVE:

Ar!. 311 S.io beneficiários d·) crédito rural:
Definir as diretrizes básicas e padrões de emtssao para estabelecimento de
Programas de Inspeção e Manutenção de Veiculos em Uso - fIM.

Art. 1° - Ficam estabelecidos como padrões de emissão para veiculos em
circulação os limites máximos de CO, HC, diluição, velocidade angular do motor
e ruido para os veiculos com motor do ciclo Otto e opacidade de fumaça preta e
ruído para veiculos com motor do ciclo Diesel.

§ 1° - Os limites a que se refere este artigo, se destinam à avaliação do
estado' de manutenção de veiculos em circulação, e ao atendimento dos
Programas de 11M.

§ 2° - Para os veículos leves do ciclo Otto ficam estabelecidos os limites
máximos de CO, HC, diluição e velocidade angular do motor do Anexo I.

§ 3° - Os demais limites máximos de que trata este artigo serão
estabelecidos pelo CONAMA.

§ 4° - Os limites máximos estabelecidos poderão ser revistos após o estágio
inicial do Programa, tendo em vista a sua adequação operacional, devendo as
alterações propostas serem submetidas, previamente à sua adoção, à aprovação do
CONAMA.

Art. 2° - Os Programas de 11M .para inspeção dos itens relacionados com as
emissões de poluentes e ruído serão implantados prioritariamente, em regiões que
apresentem comprometímento da qualidade do ar devido ás emissões de
poluentes pela frota circulante, a critério e sob responsabilidade dos órgãos
ambientais estaduais e municipais.

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

PROJETO DE LEI N2 4.765, DE 1998
(Do Sr. Bonifácio de Andrada e outros)

Consolida a legislaçao brasileira relativa ao crédito rural, dá
nova redaç!o ao art. 1.563 do Código Civil, e dá outras
providt\ncias.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS

Art 10 Considera-se crédito rural o suprimento dos recursos financeiros
por instituições financeiras públicas ou privadas a produtores rurais. suas cooperativas ou
qualquer outra fonna de associação. para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem
nos objetivos indicados nesta Lei.

Ar(. 2- O crédito rural será suprido pelos agentes financeiros, com os
seguintes objetivos:

I ~ estimular os investimentos rurais destinados à produçilo agropecuária,
florestal ou pesqueira. à aqUicultura, ao extrativismo não predatório, ao armazenamento. ao
beneficiamento de produtos de origem agropecuária e à instalação de agroindústria por produtor
rural, cooperativa, ou qualquer outra fonna de associação de produtores rurais;

11 ~ favorecer o custeio oportuno c adequado da produção, do
extrativismo não predatório e da comercialização de produtos agropecuários;

fi - incentivar a racionalização dos métodos de produção com vistas ao
aumento da produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais, à adequada
fertilidade, conservação e recuperação do solo e à preservação do meio ambiente;

IV - propiciar. mediante a modalidade de crédito fundiário, a aquisição e
rcgularizaçio de terras pelos pequenos produtores, posseiros, arrendatários, parceiros e
trabalhadores rurais;

v -desenvolver atividades florestais e pesqueiras.

I - os produtores rurais, dSsim cGrnpreendidos. pJ.ra os \;fcitos desta Lei,
aqueles que se dedicam à produç.1o agropecuãria ou t1or'~slt!l. ;j aqüicultuíd. â pesca ail(;:si11l.al, ou
a atividades extrativas. desde que não predatórias;

11 - as cooperativas ou outras foml;IS di; 2-Ssociação d0 produtores rurais;

m - os indígenas. desde que e:~~rça...rn qU:llquer dJS atividadt:s referidas
no inciso I e sejam assistidos por mstiluições compeknte5;

IV ~ pessoas fisicas ou jurídicas que. I;mbora não conceituadas como
produtores rurais, dedic.nn·se às seguintes lltividodc..~;

a) produçao de sementes ou muda::; b,í:;lcJ.S. fiscalizadas 011 certificadas;

b) produção de sêmr;n ou de cmhriõ~s. destinados ao processo
reprodutivo de aniIfl.ais de criação;

c) pesca ou aqilicultura plIT<l t111S cúm~rcl;ti.s:

d) silvicultura.

CAPÍTULO IDl
DOS TIPOS IJJE Cmi;mnli

Art. 411 Segundo o fim a qut' se de5t!Il,2:tem, I)~ firumGimn~bjs rurais
serlo classificados como de:

I ~ custeio, quendo destinados a. cobrir ns de!!pm~23 operacionais de um ou
mais pcrlodos de produção agricoI., pOGuál;a ou pesqu.'ira;

fi - investimento. quando se dl~stiflarem 3. inversões em bens e serviços
cujos desfrutes se realizem no curso de vários periodry:;;

m ~ comercializilção, quando destinados, isoladamente ou como extensão
do custeio, a cobrir despesas próprias da fase sucessiva à coleta da produção, de estocagem de
produtos agropecuários. florestais ou pesqueiros, tran':iporte ou relac.ionadas à monctização de
títulos oriundos da venda dos produtos agropel~llários. tlorestnis ou pesqueiros;

TV ~ industnalização lie produtos agropc,:u.irios. tlorestais ou pesqueiros.
quando esta for efetuada pelo produtor. em sua propriedade. ou por cooperativa ou outra tonna
de associação de produtores.

. Art. 51! Constituem modalidades de operações:

I - I) credito corrente. aquele conc~dido a produtores rurais cUJa
capacidade téCnica e substância econàmica torem reconhccldx;:

II - I) crédito orientado. aquele que. acompanhado de <1Ssistência técnica
prestada pelo financiador. diretamente ou através de entidade especializada em extensão ruml.
tiver o objetivo de elevar níveis de produtividade c melhorar o padrão de vida do produtor e sua
familia;

111 - o credito a cooperativas de produtores rurais. aquele destinado ao
aparelhamento e funcionamento dJS ditas cooperativas. mduslVl: ~ara :.l Integralização de co.tas
partes de capItal social. a programas de investimento c' outras tinaltdades. a p~estilção de servIços
aos cooperados. bem como ao repasse aos cooperados para tins de custeIO. investimento ou
comercialização;

IV - o cr~dito a programas de cofonização t: de refonna agr.ma. como os
definidos na Lei n" 4,504. de 30 de novembro de 1964. e outros. da mesma nature-za.

CAPÍTULO IV
DO SISTEl\1A NACIONAL DE CRÉDITO RURAL

Art. 6' Integrarão o Sistema NaCIOnal de Crédllo Rural (SNCR):

I ~ o Banco C~ntral do Brasil~

II - o Banco do Brasil S.A;'

III - o Banco da Amazónia S.A;

IV - o Banco do Nordeste do Brasil S.A;

V ~ o Banco Nacional de DesenvDlvimento Econômico e Social;

VI - bancos de que o Poder Público participe com a maioria de ações;

VII - caixas econômicas;

vm -bancos privados;

IX w sociedades de crédito. fmandamcuto e investimento;

X - cooperativas autorizadns a operar em crédito rural.
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§ 1° Poder:io articular-se ao SNCR, mediante convênios, órgãos oficiais
de valorizaçã.o re'~onal e entidades de prestação de assistêncIa técnica e econômica ao produtor
rural, cujos serviços sejam pa.s5Íveis de Ger utilizados em conjugação com o crédito.

§ 2° Poderilo incofPornr·se ao Sistema outras entidades que ú Conselho
Monetário NacIOnal venha a udmItlr.

Art. 711 As entidades trnanciadofas participantes do SNCR poderão
designar representantes para acompanhar a execução de convênios relativos à aplicação de
recursos por intcnn6dio de órgão; mt~rvenientes,

Partigrafo único. Em caso de credito a cooperativas. poderão os
representantes menclOnado:; neste migo prestar assistência técnica e administrativa, como
também orientar e fiscaJizô1r <l aplIcação dos recursos.

Art. SO O Conselho Monetirio Nacional, de acordo cam as atribuições
estabelecidas na Lei n) 4.595. do.: 31 de dezembro de 1964. disciplinará o crédito rural do País e
estabelecerà. com exclusivtd:.:.de. nüml2.S OpCWt1V<lS traduzidas nos seguintes tópicos:

I - avaliaçJo. ongem e dotação dos recursos a serem aplicados no crédito
mral;

n - dire.tnzes e instruçôes relacionadas com a aplicação e controle do
crédito rural;

III . critérios seletivos e de prioridade para a distribuição do crédito rural;

TV - tlxação e ampliação dos programas de crédito rural, abrangendo
todas as fonuas de suplementação de recursos, inclusive refin3I1ciamento;

V »os tennos. prazos, juros e demais condições das operações de crédito
mral, sob quaisquer de suas modalidadcs~ exceto quando tais condições estiverem definidas por
legislações e nOrnlQ$ c'ipcdncas de fundos ou de outras fontes de recursos, observadas as
disposições específicas não expressamente revog:tdas pela presente Lei, inclusive o
filVorecimento previsto no artigo 4'. inciso LX. da Lei n' 4.595. de 31 de dezembro de 1964.

Parágmfl) lÍnico. As operações de crédito rural, sob quaisquer
modalidades. de valor até 50 (cinqüenta) vezes o valor do salário-mínimo, pagarão somente a
taxa de juros e. quando for o caso. seguro obrigatório. ficando isentas de taxas e comissões
relativas aos serviços bancários. '

. Alt. 9° O cumprimento das delibemções do Conselho Monetário
Nacional, aplicáveis ao crédíto rural, será dirigido, coordenado e íiscaliz3.do pelo Banco Central
do Brasil.

Ar!. 10. Compete ao Banco Central do Brasil. como órgilo de conlrole
do Sistema Nacional de Crédito Rural:

[ - sistematizar a ação dos órgãos financiadores e promover a sua
co.ordenação com os que prestam assistência técnica e econômica ao produtor rural;

II • elaborar planos globais de aplicaçilo de crédito rum! e conhecer de
sua execuç~, tendo em vista a avaliação dos resultados para introdução de correções cabíveis;

m - determinar 0' meios adequados de seieção e prioridade na
di!itribuição do crédito rurtll, em funçao do zonemnento agroecológico a que se refere o art. 24,
de acordo com o qual devem atuar os divern:os órgi!os financíadores;

IV - incentivar a expansão da rede distribuidora do crédito rural.
especialmente através de cooperativas.

CAPÍTULO V
DOS RECURSiX, PAR<\. O CHÉDlTO RURAL

Ar!. 1t. Constituem recursos do crédito rural.

I - dotações orç3JTlentárias apartadas a entidades integrantes do Sistema
Nacional de Crédito Rural, com destmação esp~cítica ao crédito rural;

TI - valores que (j Cons,,:,lho Monetário Nacional venha a isentar de
recolhimento, na fonna da 2Iinea "c" do indso XIV. do art. 4° da Loi 4.595. de 31 de dezembro
de 1964;

III ~ importà..TJcias recolhidas ao B:mco Central do Brasil. pelo sistema
bancário, na fbnnaprevistano art. 15;

IV - recursos que slo ou vierem a ser atribuidos ao Fundo Nacional de
R"fonna Agr:íria. instituido pela Lei n' 4.504. de 30 de novembro de 1964;

V .. mcursos que são ou vierem a ser atribuídos no Fundo Agroindustrial
de Reconversão, instituído pela Lei n' 4.504. de 30 de novembro de 1964;

VI ~ rCCU[$o,:;, de qualquer fonte, que o Conselho Monetário Nacional
venha a detenninar sej2Iil <lplí'.::ados em cr~dito rural;

VII - cademem.s de poupança rural operadas por mstituições públicas ou
privadas;

vm -recursos capt2.dos pelas cooperativas de crédito rural;

LX . recursos próprio~ dos agentes integrantes da Sistema Nacional de
Crédito Rural;

x - recursos dccorrt:ntes de empréstimos ou acordos, de âmbito interno
ou externo. qUe mcluam destinação 'dO crédito ruraI~

XI ~ recursos integrantes de ftmdos, inclusive os Fundos Consti~9io~s
instituídos pela Lei n' 7.827, de 27 de setembro de 1989, quando destinados a aplicaçilo em
crédito rural; .

XII - multas aplicadas a instituições do sistema financeiro pelo
descumprimento de leis e nonnas de crédito rural;

XIII - recursos de qualquer origem, destinados à aplicaçilo em crédito
rural.

Ar!. 12. Os recursos orçamentários destinados ao crédito rum! terilo sua
aplicação nonnatizada pelo Conselho Monetário Nacional, que fixará os critérios para sua
distribuição entre os agentes financeiros.

. Art. 13. O Conselho Monetário Nacional poderá definir incentívos que
visem a aumentar a participação da rede bancária privada na aplicação de crédito rural.

An.14. Sem prejuízo do disposto no inciso II do ano 11, o Conselho
Monetário Nacional poderá instiruir aplicações compulsórias em crédito rural, a serem realizadas
pelos agentes financeiros integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, calculadas com base
em percentuais dos recursos com que operam.

Art. 15. Os agentes financeiros que não desejarem ou não puderem
cumprir o estabelecido no inciso II do art. 11 ou no art. 14 'desta Lei, poderão, alternativamente,
recolher ao Banco Central do Brasil os valores correspondentes, ou transferi-los, na foona
det~nninada pelo Conselho Monetário Nacional, a outra instituição financeira, para aplicação
específica em crédito rural.

§ 1° Os valores recolhidos ao Banco Central do Brasil, na foona deste
artigo vencerão juros à taxa que o Conselho Monetário Nacional fixar.

§ 2° A inobservância ao disposto neste artigo sujeitará o infrator a multa
variável entre 10% (dez por cento) e 50% (cinqüenta por cento) sobre os valores não aplica:dos
em crédito rural.

§ 3° O nào~recolhimento da multa mencionada no parágrafo anterior, no
prazo de 15 (quinze) dias. sujeitará o infrator às penalidades previstas no Capítulo V da Lei n'
4.595. de 31 de dezembro de 1964. .

CAPÍTULO VI
DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA NO CRÉDITO RURAL

Art. 16. E o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o
disposto nesta Lei, subvenções econômicas a produtores rurais, sob a fonna de:

I ~ equalização de preços de produtos agropecuários ou vegetais de
-origem extrativa;

II - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros dê
operações de crédito rnral.

Parágrafo únicp. Considera»se, igualmente. subvençlo de encargos
financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos nt.'ais concedido~ direta ou
indiretamente, por bancos oficiais federais.

An. 17, A equalização de preços consistirá em subvençilo equivalente à
parcela do saldo devedor de fmanciamento que exceder o valor de mercado do produto
financiado. nas operações amparadas pela Politica de Garantia de Preços Minimos, de que trata o
Decreto-Lei n' 79. de 19 de dezembro de 1966, através de leilões em bolsas de mercadorias.

§ l' Considera-se. igualmente, subvençilo de equalizaçilo de preços, ao
amparo desta Lei, independentemente de vinculação a operações de crédito roraI:

1- a concessão de prêmio ou bonificação, apurado em leilão ou em outra
modalidade de licitação. para promover o escoamento do produro pelo seror privado;

II - a díferença entre o preço de exercício em contratos de opções de
venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder Executivo e o valor de mercado desses
produtos.

§ 2° A concessão da subvenção a que se refere este anigo exonera o
Governo Federal da obrigação de adquirir o produto, que deverâ ser comercializado pelo setor
privado.

Art. 18. A concessão de subvenção econômica. sob a fonoa de
equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de empréstimos rurais, obedecerá aos
limites. às condições. aos cntérios e ã fanua estabeleciedos. em conjunto. pelos Ministérios da
Fazenda., da Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do Abastecimento.

Art. 19. A subvenção da equalização de taxa de juros ficará limitada ao
díferencial de taxas entre o custo de captação de recursos. acrescidos dos custos administrativos
e tributários a que estão sujeítilS as instituiçõe~ financeiras oficiais. nas suas operações ativas, e
os encargos cobrados do tomador final do crédito rural.

Parágrafo único. A subvenção econômica a que se refere este artigo
estende-se aos empréstimos concedidos a panir de 1° de julho de 1991, pelas instituições
financeiras oficiais federais aos produtores rurais.

. . An. 20. A concessão de subvençilo de equalização de juros obedecerá
aos h.mltes e. nonnas operacionais estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, especialmente no
que diZ respeito a c1fstos de captação e de aplicação dos recursos.

Art. 21. Cabe ao Banco Central do Brasil acompanhar e fiscalizar as
operações de crédito rural beneficiárias das subvenções concedidas por esta Lei.
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CAPÍTULO VIII
DOS TÍTULOS DE CRÉDITO

CAPÍTULO VII
DAS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL

Ar!. 22. A concessão do crédito rural observará:

I w idoneidade do tomador;

II - fiscalização pelo financiador;

m-apresentação de orçamento de aplicação nas atividades específicas;

IV - liberação dos recursos diretamente aos beneficiários, ou
indiretamente. via associações [annais ou infonnais de produtores, ou suas cooperativas;

V • cronograma de liberação dos financiamentos sujeito ao ciclo da
produção e à capacidade de aplicação dos recursos;

VI - prazos e épocas de reembolso ajustados à natureza e especificidade
das operações rurais, à capacidade dC>pagamcnto e às épocas nannais de comercialização da
produção.

... Art. 23. Faculta-se a exigência de contrapartida de recursos próprios dos
produtores rurais. em percentuais diferenciados, tendo em conta a natureza e o interesse da
atividade especifica para a sociedade.

Art. 24. A concessão do crédito rural levará em conta o zoneamento
agroecológico estabelecido pelos órgãos competentes, observado o disposto no an. ge da Lei 0 11

8.171. de 17 dejaneiro de 1991.

Art.25. O Poder Público assegurará crédito rural especial e diferenciado
aos produtores rurais em regime de economia familiar e aos assentados em áreas de refonoa
agrária.

Seção I
Do Financiamento Rural

Art. 26; O financiamento rural concedido pelos órgão. integrantes do
sistema nacional de crédito rural a pessoa fisica ou juridica poderá efetuar-se por meio das
cédulas de crédito rural previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Faculta-se a utilização das cédulas para os
financiamentos da mesma natureza concedidos por cooperativas mrais a seus associados ou às
suas filiadas.

Ar!. 27. O emitente da cédula fica obrigado a aplicar o fiJWlciamento
nos fins ajustados, devendo comprovar essa aplicação no prazo e na fonna exigidos pela
instituição financiadora.

. Parágrafo único. No caso de pluralidade de emitentes e não constando
da cédula qualquer designação em contrário, a utilizaçllo do crédito poderá ser feita por qualquer
um dos financiados, sob a responsabilidade solidária dos demais.

Ar!. 28. A aplicação do financiamento poderá ajustar-se em orçamento
assinado pelo financiado e autenticado pelo financiador, dele devendo constar expressamente
qualquer alteração que convencionarem.

Parágrafo único. Na hipótese, far-se-á, na cédula, menção do
orçamento, que a ela ficará vinculado.

Art. 29. Quando o financiamento for concedido para utilização de fonua
parcelada. sob as modalidades de crédito rotativo ou.. de conta vinculada à operação (conta
garantida). o financiador abrirâ um limite de financiamento, que o mutuário movimentará por
meio de cheques. saques. recibos. ordens, cartas ou quaisquer outros documentos, na fonna e
tempo previstos na cédula ou no orçamento. considerando-se liquido, cena e exigível o saldo
devedor apresentado nos extratos ou demonstrativos da canta vinculada à opcraçio.

Art. 30. As importãocias fornecidas pelo financiador vencerão juros às
taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de
dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre ás panes; no vencimento do
titulo e na liquidação. ou por outra fonna que vier a ser detenninada por aquele Conselho.
podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada à
operação.

§ 1° Em caso de mora. a taxa de juros constante da cédula será
aumentada de um ponto percentual ao ano.

§ 2° Excetuam-se do disposto no cap!lt e no § I- os financiamentos
concedidos com recursos de fundos ou de outras fontes. dotados de legislação e nonnas
especificas. quando estas prevalecerão.

Ar!. 31. O financiado facuUarà ao financiador a mais ampla fiscalização
da aplicação da quantia financiada, exibindo, inclusive, os elementos que lhe forem exigidos, sob
pena de incorrer nas sanções previstas nesta Lei.

Art.32. O credor poderão fempre que julgar conveniente e por pessoas
de sua indicação, percorrer todas e quaisquer dependências em que se localize o empreendimento
financiado ou os imóveis \'inculados ao financiamento e verificar o desenvolvimento das
atividades ali exercidas.

Ar!. 33. Para ocorrer às despesas com os serviços de fis<:aiízaçlo, poderà
ser ajustada, na cédu.la, taxa de comissão de fiscalização exigivel na fonoa do diSDOsto no art. 30,

a qual será calculada sobre os saldos devedores da conta vinculada à operaçllo, respondendo
ainda, o financiado, pelo pagamento de quaisquer despesas decorrentes de vi.torias liustra<las ou
realizadas extraordinariamente em virtude de irregularidades de sua conduta.

Arlo 34. O emitente da Cédula de Crédito Rural, com ou sem garantia
real, manterá em dia o pagamento dos tributos e encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas
de lua responsabilidade, inclusive a remuneração dos trabalhadores rurais, exibindo ao credor os
respectivos comprovantes sempre que lhe forem exigidos.

Seção 11
Das Cédulas de Crédito Rural

Ar!. 35. A Cédula de Crédito Rural é promessa de pagamento em
dinheiro, sem ou com garantia cedulmmente constituída. sob as seguintes denominações e
modalidades:

I - Cédula Rural Pignoraticia;

11- Cédula Rural Hipolecãria;

III - Cédula Rural Pignoraticia e Hipotecãria;

IV - Nota de Crédito Rural.

Ar!. 36. A Cédula de Crédito Rural é titulo civil liquido e certo, exigível
pela soma dela constante ou do endosso. "illém dos juros, da comissão de fiscalizaçio, se houver,
e demais despesas que o credor tizer para segurança, regularidade e realização de seu direito
creditório, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 8°.

§ l' Se o emitente houver deixado de levantar qualquer plUCela do
crédito ou tiver feito pagamentos plUCiais, o credor descontá-los-à da soma declarada na cédula,
tornando-se exigivel apenas o saldo. .

§ 2' Não constando do endosso o vaior pelo qual se transfere a cédula,
prevaleceri o da soma declarada no título, acrescido dos acessórios, na fOnDa deste artigo,
dedU2indo-se o valor das quitações plUCiais passadas no própriu titulo.

Ar!. 37. Importa vencimento antecipado do titulo, independentemente de
aviso ou intérpelação judic: 11 ou extrajudicial, o inadimplemento de qualquer obrigação cedular
ou legal do emitente ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Parácrafo único. Verificado o inadimplemento. poderá ainda o credor
considerar vencidos antccipadillTlente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e
dos quais seja credor.

Ar!. 38. A Cédula de Crédito Rural poderá ser aditada, ratificada ~

retificada por meio de aditivo. ou menções adicionais, datados e auinados pelo emitente e pelo
credor, lavrados em documento à parte, que integrará a mesma.

Ar!. 39. A Cédula de Crédito Rural admite amortizações periódicu e
prorrogações de vencimento, que serão ajustadas mediante a inclusllo de cl'UIUIa, l1a forma
prevista lICIta Lei.

Ar!. 40. A Cédula de Crédito Rural conterá os seguintes requi.itos,
lançados no contexto:

I - denominação "Cédula Rural Pignoraticia"; "Cédula Rural
Hipo.tecária"; "Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária" ou IINota de Crédito Rural", confonnc o
caso;

II - data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou
prorrogações de vencimento. acrescentar: "nos tennos da clausula Fotma de Pagamento abaixoll

ou llnos termos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo";

m•nome do credor e cláusula â ordem;

N • valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, com
indicação da finalidade a que se destina o financiamento concedido,e a forma de sua utilizaçio;

V • taxa de juros a pagar e da comissão de fiscalizaçio, se houver, e
tempo de seu pagamento;

VI - praça de pagamento;

vn -data e lugar da emissão;

vm .. assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais.
que poderá ser feita de próprio punho ou por meio de chancela mecànica ou qualquer outro meio
idôneo. ceconhecido em lei.

§ I' A cédula rural pignoratícia conterá, ainda, a d~rição dos hens
vinculados em penhor, que se indicarão pela espécie, qualidade, quantidade. mlUCa ou perioco de
produção, se for o caso, aiém do local ou depósito em que os mesmos bens se encontrarem;

§ 2' A cédula rural hipotecãria conterá, ainda, a descrição do imóvel
hipotecado, com indicaçllo do nome, .e houver, dimensões. confrontações, benfeitorias, titulo e
data de aquisição e anotações (número, livro e foUJa) do registro imobiliário;

§ 3' A cédula rural pignoratícia e hipotecãria conterá, ainda, os aspectos
referidos nos §§ I' e 2" deste artigo.

§ 4' A descrição dos bCIIJ Vinculados à garazitia poderà ser feita em
docu;nento à parte, em dou viu, auínadu pelo emitente e auteuticadu pelo credo lizeDdo.Ie,
na cédula, mençio a .... circunstJncia, logo após a indicaçio do grau do penhor :'cJe leU valor
global. .
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§ 5' Se a descriçlo do imóvel hipotecado se processar em documento à
parte, lambóm deverão constar da cédula rural hipotecária ou da cédula rural pignoratlcia e
hipotecária todas as indicações mencionadas no § 2' deste artigo, exceto confrontações e
benfeitorias.

§ 6' A descriçlo do imóvel hipotecado 'poderà ser aubstitulda pela
juntada à cédula de certidlo de inteiro teor da matricula do imóvel, DI forma do § I' do art. 19 da
Lei n' 6.01S, de 31 de dezembro de 1973, a qual dela aerà parte integrante, devendo figurar no
contexto da cédula o número da matricula e a individuaçlo do Cartório de Registro de Imóveis.

§ 7' As cláusulas "Forma de Pagamento" ou "Ajuste de Prormgaçlo",
quando cablveis, serão incluldas logo após a descriçlo da garantia, estabelecendo-ee, na
primeira, os valores e datas das prestações e, na segunda, as prorrogações previstas e as
condições a que está sujeita sua efetivaçlo.

Seçlom
Da Nota Promissória Rural

Ar!. 41. A Nota Promissória Rural poderá ser utilizada como titulo de
crédito, nos lermos desta Lei, nas vendas a prazo de quaisquer bens de natureza agropecuária.,
pesqueira, florestal, extrativa. quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas
cooperativas. nos recebimentos. pelas cooperativas, de produtos da mesma natureza entregues
pelos seus cooperados, e nas entregas de bens de produção ou de consumo, feitas pelas
coopemtivas aos seus associados.

Parágrafo único. A nota promissória rural emitida pelas cooperativas a
favor de seus cooperados, ao receberem produtos entregues por estes, constitui promessa de
pagamento representativa de adiantamento por conta do valor dos produtos recebidos para venda.

Ar!. 42. A nota promissória rural conterà os seguintes requisitos,
lançados no conlexto:

I - denominação MNota Promissória Rural";

li - data do pagamento;

1Il - nome do beneficiário do pagamento e cláusula à ordeni;

IV - praça do pagamento;

V - soma de dinheiro a pagar, lançada em algarismos e por extenso;

VI - indicação dos produtos objeto da compra e venda ou da entrega;

VII - data e lugar da "emisslo; :

VIII ~ assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais,
que poderá ser feila de próprio punho ou por meio de chancela mecânica mecânica ou qualquer
outro meio idôneo, recolÚlecido em lei. .

SeçlolV
Da Duplicata Rural

Ar!. 43. A Duplicata Rural poderá ser utilizada como titulo de crédito,
nos tennos desta Lei, nas vendas a prazo de quaisquer bcrus de natureza agropec~ pesqueira,
florestal, extrativa, ou resultantes de processo agroindustrial, quando efetuadas diretamente por
produtores rurais ou por suas cooperativaS.

Ar!. 44. Emitida a Duplicata Rural pelo vendedor, este ficará obrigado a
entregá~la ou a remetê~la ao comprador, que a devolverá depois de assiná-la.

Ar!. 45. A Duplicata Rural conterà os seguintes requisitos, lançados no
contexto:

1- denominação "Duplicata Rural";

li - data do pagamento, ou a declaração de dar-se a tantos dias da data da
apresentação ou de ser à vista;

[II - nome e domicílio do vendedor;

IV - nome c domicilio do comprador;

V - soma de dilÚleiro a pagar, lançada em algarismos e por extenso, que
corresponderá ao preço dos produtos adquiridos;

VI - praça do pagamento;

VII- indicação dos produtos objeto da compra e venda;

VlIl - dala e lugar da emissão;

IX - cláusula àordem;

X - reconhecimento de sua exatid~o e da obrigação de pagá-la, para ser
finnada de próprio punho pelo comprador ou por representante com poderes especiais;

XI - assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais,
que poderá ser feita de próprio punho ou por meio de chancela mecânica mecânica ou qualquer
outro meio idôneo, re~onhecido em lei.

Art. 46. A perda ou extravio da Duplicata Rural obriga o vendedor a
extrair novo documento que contenha a expressão "segunda via" em linhas paralelas que cruzem
o titulo.

.Art. 47. A remessa da Duplicata Rural poderá ser feita diretamente pelo
vendedor ou por seus representantes, por intermédio de instituições financiadoras, procuradores
ou correspondentes, que se incumbem de apresentá-la ao comprador na praça ou no lugar de seu
domicilio, podendo os intennediários devolvê-la depois de assinada ou conservá-la em seu poder
até o momento do resgate, segundo as instruções de quem lhe cometeu o encargo.

Art. 4g. Quando não for à vista, o comprador deverá devolver a
Duplicata Rural ao apresentante dentro do prazo de 10 (dez) dias. contados da data da
·apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração por escrito, contendo as
razões da falta de aceite.

Parágrafo único. Na hipótese de não devolução dE-.titulo dentr2-!!ll
prazo a que se refere este artigo, assiste ao vendedor o direito de protestá-lo por falta de aceite.

SeçloV
Da Cédula de Produto Rural

Ar!. 49. A Cédula de Produto Rural, com ou sem garantia cedularmente
constituída, poderá ser utilizada como tltulo representativo de promessa de entrega de quaisquer
bens de natureza agropecuária, pesqueira, florestal, extrativa, ou resultantes de processo
agroindustrial, quando realizadas diretamente pelos produtores rurais, cooperativas ou outras
fonnas de associação de produtores rurais.

Ar!. 50. Têm legitimaçlo para emítir Cédula de Produto Rural o
produtor rural. as cooperativas ou outras fonnas de associação de produtores rurais.

Ar!. 51. A Cédula de Produto Rural conterá os seguintes requisitos.
lançados no contexto:

1- denominação "Cédula de Produto Rural";

11 - dala da entrega;

111 - nome do credor e cláusula àordem;

IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as
especificações de qualidade e quantidade;

V - local e condições de entrega;

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;

VII - data e lugar da emissão;

VIII - assinatura do emitente.

§ 1° Sem caráter de requisito essencial, a Cédula de Produto Rural
poderá conter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de documento
à parte, com a assinatura do emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.

§ 2° A descrição dos bens vinculados em garantia pode ser feita em
documento à parte, assinado pelo emitente, fazendo-se, na cédula, mençio a essa~iL

§ 3° A descriçlo do bem serà feita de modo simplificado e, quando for o
caso este será identificado pela sua numeração própria e pelos números de registro OU matricula
no r~gistro oficial competente, dispensada, no caso de imóveis, a indicaçlo da respectiva
confrontaçlles.

Ar!. 52. A Cédula de Produto Rural é tltulo liquido e certo, exiglvel pela
quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigaçAo de entrega serà
anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tomando-se exigível apenas o saldo.

Ar!. 53. A Cédula de Produto Rural poderá ser aditada, ratificada ~

retificada por aditivos, que a integram, datados e assinados pelo emitente e pelo credor, fazendo
se, na cédula, menção a essa circunstância.

Ar!. 54. A entrega do prodnto antes da data prevista DI cédula depende
da anuência do credor.

Ar!. 55. A Cédula de Produto Rural poderá ser considerada vencida na
hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações do emitente.

Ar!. 56. A Cédula de Produto Rural poderá ser negociada nos mercados
de bolsas e de balcão.

§ I' O registro da Cédula de Produto Rural em sistema de registro e de
liquidação financeira, administrado por entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, é
condiçlo indispensável para a negociaçlo referida neste artigo.

§ 2' Nas ocorréncias da negociação referida neste artigo, a Cédula de
Produto Rural será considerada ativo financeiro e não haverá incidência do imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

S.çlo VI
Da InscrIção. Averbaçlo dos Titulas

Art. 57." As cédulas de crédito rural e a Cédula de Produto Rural, para
terem eficácia contra terceiros, inscrevem-se no Cartório de Registro de Imóveis:
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I - a cédula rural pignoraticia, no da circunscriçiio em que esteja situado o
imóvel de localização dos bens apenhados;

II - a cédula ruraJ hipotecária, no da circunscrição em que coteja .ilUado o
imóvel hipotecado;

III • a cédula rural pignoratícia e hipotecária, no da circunscriçlo em que
esteja situado o imóvel de localização dos bens apenhados e no da circunscriçlo em que esteja
situado o imóvel hipotecado;

IV· a Nota de Crédito Rural, no da circunscrição em que esteja situado o
imóv~1 .......:- exploração se destina o fi~anciamento cedular;

V--.-{;<dula-de-P""duto RuraJ,-a<>-da-<:ircunscriçiio-do-domicilio-do-
emitente.

§ 1" Sendo Nota de Crédito Rural emitida por cooperativa ou outra
organizaçiio associativa rural, a inscrição far-se-á no Cartório de Registro de Imóveis do
domicilio da emitente.

§ 2" Em caso de hipoteca e penhor, a Cédula de Produto Rural deverá
também ser averbada na matricula do imóvel hipotecado e no Cartório de localizaçiio dos bens
apenhados.

§ 3' Quando do penhor ou da alienação fiduciária fIZerem parte veiculas
automotores que disponham de registros próprios para a cxpediçilo de licença, o gravame será
também neles registrado.

Art. 58, A inscriçiio far-se-á na ordem de apresentaçiio da cédula em
livro próprio, observado o disposlo na Lei n" 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

§ I' Os livros destinados ao registro da cédulas de crédito ruraJ seriio
numerados em série crescente, a começar de I (um), e cada livro conterá tenno de abertura e
tenno de encerramento assinados pelo Juiz de Direito da Comarca, que rubricará todas as folhas.

§ 2" As formalidades a que se refere o parágrafo anterior precederiio à
utílizaçiio do livro.

§ 3' Em cada Cartório, haverá, em uso, apenas um livro "Registro de
Cédulas de Crédito Rural", utilizando-se o de número subseqllente depois de findo o anterior.

Ar!. 59, A inscrição consistirá na anotaçiio dos seguintes requisitos
ccdulares:

I - data do pagamento: havendo prestações periódicas ou ajuste de
prorrogação, consignar, confonne o caso, a data de cada uma delas ou as condições a que está

, sujeita sua efetivação;

li - nomes do emitente, do financiadoT e do cndossatário, se houver;

III - valor do credito deferido e o de cada um dos pagamentos parcelados,
se for o caso;

IV - praça do pagamento;

V - data e lugar da emissão.

. .... § 1°, Para a inscrição. o apresentante de titulo oferecerá, com o original
da ce~~la. ,~GPIa ~lrada em Impresso Idêntico no da cédula. COffi a declaraç.ão impressa "via não
negoclavel . em Itnhas paralelas transversais.

§ 2° O Cartório conferirá a exatidão da cópia, autenticando-a.

. § 3° Cada grupo de duzentas cópias será encadernado na ordem
cronológica de seu arquivamento. em livro que o Cartório apresentará, no prazo de quinze dias
da completação do grupo, ao Juiz de Direito da Comarca, para abri-lo e encerrá-lo rubficando as
respectivas folhas numeradas em sêrie crescente a começar de I (um). '

•
§ 4' No caso do § 6" do art. 40, à via da cédula destínad.- ao Cartório

será anexada cópia da cenidão de inteiro teor da matrícula. salvo se o imóvel hipotecado achar.
se registrado no mesmo Cartório.

Art. 60. Ao efetuar a inscrição ou qualquer averbaçiio, o Oficial do
Registro Imobiliário mencionará. no respectivo ato, a existência de qualquer documento anexo à
cédula e nele apará sua rubrica, independentemente de outra qualquer fonnalidade.

Art. 61. O Cartório anotará a inscrição, com indicação do número de
ordem, livro e folhas, bem como o valor dos emolumentos cobrados, no verso da cédula, 31ém de
mencionar, se for O caso, os anexos apresentados.

Parágrafo único. Pela inscrição da cédula serão cobrados do interessado
em todo o território nacional, emolumentos que não poderão exceder o montante estabeleci~
pelas Corregedorias de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para o registro de titulas sem
valor declarado.

. Art. 62. O oficial recusará efetuar a inscrição se já houver registro
antenor no grau de prioridade declarado no texto da cédula, considerando-se nulo o ato que
infringir este dispositivo.

.. • Art 63. Para eficácia contra terceiros, averbar-se..ão, à margem da
mscpção da ceduJa, 05 endossos. as menções adicionais, aditivos, avisos de prorrogação e
qualquer ato que promova alteração na garantia ou nas condições pactuadas.

§ 10 Dispensa-se a averbação dos pagamentos parciais e do endosso das
instituições credoras em operações de redesconto ou caução.

§ 20 Os emolumentos devidos pelos atos referidos neste artigo serlo
calculados na base de 10% (dez por cento) sobre os valores estabelecidos no parágrafo único do
art. 61 desta Lei.

Art 64. Os emolumentos devidos pela inscrição da cédula ou por
averbação poderão ser pagos pelo credor, a débito da conta a que se refere o art. 29 desta Lei.

Art. 65. A inscrição. o registra ou a averbação das cédulas de crédito
rural ou da Cédula de Produto Rural serão efetuadas no prazo de três dias úteis, a contar da

apresentação do titulo,. s.ob pena de responsabilidade funcional do oficial encarregado de
promover os atos necessanos..· •

§ 10 A transgressão do disposto neste' artigo poderá ser comunicada ao
Juiz de Direito da Comarca pelos mteressados ou por qualquer pessoa que tenha conhecimento
do fato.

§ 20 Ciente da transgressão do disposto neste anigo, o Juiz instaurará
imediatamente inquérito administraúvo.

§ 3" Apurada a irregnlarldade, o oficial pagará multa de valor
correspondente aos emolumentos que seriam cobrados, por dia de atraso, aplicada pelo Juiz de
Direito da Comarca, devendo a respectiva importância ser recolhida, dentro de quinze dias, a
estabelecimento bancário que a transferirá ao Tesouro Nacional.

. .. Art. 66. Cancela~se a ínscriçlo mediante a averbação, no livro próprio,
da ordem JudiCIal competente ou prova da quitação da cédula, lançada no próprio titulo ou
passada em documento em separado com força probante.

§ 10 Da averbação do cancelamento da inscrição constarão:

I - o nome do quitante e da data da quitaçiio;

II - declaração de que a quitação foi passada na própria cédula, se for o
caso;

m . número e natureza do processo, data do mandado, Juizo de que
procede, nome do Juiz que a subscreve, no caso de ordem judicial de cancelamento ou
declaraçiio de autorizaçiio de cancelamento e respectiva data. '

§ 2' Arquivar-se.á no Cartório a ordem judicial de caocelamento da
inscriçiio ou uma das vias do documento particular da quitação da cédula, procedendo-se como
se dispõe no § 3" do ar!. 59 desta Lei.

§ 3' Aplicam-se ao cancelamento da inscrição as disposições do § 2' do
ar!. 63 e as do art. 65 e seus parágrafos.

Art. 67. O Juiz de Direito da Com"",a procederá à correçiio no li\'IO
"Registro de Cédulas de Crédito Rural", uma vez por semestre, no mínimo.

Seção VIl
Dos Prazos e das Prorrogações dos Titulos

Ar!. 68. O prazo do penhor agricola niio excederá de três anos
prorrogável por até mais três. e o peJÚlor pecuário não admite prazo superior a cinco anos'
prorrogável por até mais três e embora vencidos pennanece a garantia. enquanto subsistirem o~
bens que a constituem.

Parágrafo únieo. Vencidos os prazos de seis anos para o penhor
agrícola e de: oito anos, para o penhor pecuário. devem esses penhores ser reconstituídos,
mediante lavratura do aditivo, se não executados.

Art. 69. As prorrogações de vencimento de que trata o 3rt. 39 desta Lei
serão anotadas na cédula pelo próprio credor, devendo ser averbadas à margem das respectivas
inscrições, e seu processamento. quando cumpridas reguJannente todas as obrigações, cerluJares
e legais. far-se-á por simples requerimento do credor ao Oficial do Registro de Imóveis
competente.

PAdgrafo único. Somente exigirão lavratura de aditivo as prorrogações
nio previstas na cédula e as que forem concedidas sem o cumprimento das cláusulas a que se
subordinarem.

CAPÍTULO IX
DAS GARANTIAS DO CRÉDITO RURAL

Art. 70. Poderão constituir garantia dos empréstimos rurais, de
confonnidade com a natureza da operação:

I - penhor agricola;

II ~ penhor pecuário;

m-penhor mercantil;

IV - penhor industrial;

V- bilbete de mercadoria;

VI - "warrants";

VII- fiança;

VIII - hipoteca;
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IX - apólic. d. s.guro agrlcola;

X - outras que o Cons.lho Mon.tãrio Nacional venha a admitir.

P1rázrafo úaico. A garantia c<dular da obrigação relativa a Cédula d.
Produto Rural pod.rá consistir .m penhor, hipoteca ou a1i.nação fiduciãria.

Art. 71. A constituição das garantias previstas no artigo anterior. de livre
convenção entre financiado e financiador, observará a legislação própria de cada tipo, bem como
as nonnas complementares que o Conselho Monetário Nacional estabelecer ou aprovar.

§ l' Aplicam-s. â hipoteca c.dular os prec.itos da l.gislacão sobre
[Ul1Q!..ec"'-!1º!lu. não colidirem CDIlLCSta.LeL

§ 2' Aplicam-s. ao p.nhor m.rcantil constituído por Cédula d. Crédito
Rural ou C!dula d. Produto Rural. conform. o caso, os pr.ceitos da I.gislação sobre p.nhor,
inclusive o mercantil, o rural e o constituído por meio de cédulas, no que não colidirem com os
destaL.i.

Ar ,0 72. As garantias reais serão sempre, preferentemente, outorgadas
sem concor.'ência.

Art. 73. Exceto a hipot:ca. as demais garantias reais oferecidas para
segurança dos financiamer.tos rur~ls valerào entre as panes. independentemente de registro. com
todos os direitos e privilégiOS.

Art. 74. Podem ser objeto de hipoteca cedular imóveis rurais e urbanos.

Art.75. São abrangidos pela hipoteca constituída as construções,
respectivos terrenos, instalações e benfc!itorias.

§ t 8 Incorporam-se na hipoteca constituída as instalações e construções,
adquiridos ou executados com o crédito, assim como quaisquer outras benfeitorias acrescidas aos
imóveis na vigência da cédula. as quais uma vez realizadas, não poderão ser retiradas, alteradas
ou destruídas, sem o consentimento do credor, por escrito.

§ 2° Faculta-se ao credor exigir que o emitente faça averbar, à margem
da inscriçãc.1 principal, a constítuição do direito real sobre os bens e benfeitorias referidas neste
anigo.

Art. 76. Podem ser objeto de penhor cedular, nas condições desta Lei, os
bens suscetíveis de penhor rural e de penhor mercantil, bem como outros bens suscetíveis de
penhor cednlar.

§ 1~ Salvo se o penhor for constituído por títulos de crédito, os bens
apenhados continuam na posse imediata do emitente ou do terceiro prestador da garantia, que
responde por sua guarda e conservação como fiel depositário.

§ 2° Cuidando-se de penhor constituído por terceiro, o emitente da
cédula responderã solidariamente com o empenh;1dor pela guarda e conservação dos bens.

Art. 77. A não id.ntificação dos b.ns objeto d. ali.nação fiduciãria não
retira a eficácia da garantia, que poderá incidir sobre outros do mesmo gênero, qualidade e
quantidad., d. propriedade do garant.. .

Art. 78. A critério da .ntidad. financiadora, os bens adquiridos • as
culturas custeadas ou formadas por meio de credito rural poderio ser vinculados ao respectivo
instrumento contratual, inclusive título de crédito rural, como garantia especial.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os bens e culturas a que se refere
este artigo somente poderão ser alienados ou gravados em favor de terceiros mediante
concordância expressa da entidade financiadora.

" Ar!..79. Antes·da liquidação da cédula, Dão pod.rão os bens aPenhados
ser removidos dos imóveis de localização, sob qualquer pretexto c para onde quer qué seja, sem
préviÇ) consentimento escrito do credor. '

Ar!. 80. Os bens ap.nhados poderão ser obj.to d. novo penhor cedu!ar.
o simples registro da respectiva cédula equival.rá à averbação, na anterior, do penhor con,otituido
.m grau subs.qüent•.

Ar!. 81. Em caso d. mais d. um fiaanciamento, sendo o", mesmos o
emitente da cédula, o credor e os bens apenhados, poderá estender-se aos financiamentos
sub.eqüent.s o penhor originariamente constituído, mediant. menção da .x1ensio Das cédulas
posteriores, reputando-se wn só penhor com cédulas rurais distintas.

§ I' A .xtensão s.rá ap.nas av.rbada à marg.m da inscrição anterior.
não impede que sejam vinculados outros bens à garantia.

§ 28 Havendo vinculação de novos bens, além da averbação, estará a
cédula também suj.it. a inscrição ou registro no Cartório do Registro d. Imóveis.

§ 3' Não s.rá possiv.l a .xtensão da garantia s. tiv.r havido endosso ou
se os bens vinculados já houverem sido objeto de novo gravame para com terceiros.

Ar!. 82. É vedod. a venda dos bens vinculados à Cédula de Crédito
Rural ou à Cédula d. Produto Rural sem prévia anucncia do credor, por escrito, sob pena d.
ineficácia. .

Ar!. 83. Dentro do prazo da'cédula, o credor, s. asJ~ o entender,
pod.rá autorizar o emitent. a dispor d. parte ou d. todos os bens da garantia, Dl forma •
condições que convencionarem.

Ar!. 84. Os bens dados .m garantia ....gurarão o pagamento do
principal, juros, comissões, pena convencional, despesas legais e convencionais éom 81

pref.ri!ncias .stab.lecidas na I.gislação em vigor.

Ar!. 85. Se, d.teriorando-s. ou depreciando-se a coisa dada em
segurança, desfalcar-s. a garantia, o d.v.dor d.v.rá r.folÇá-la no prazo d. quinze dias da
iatimação que Ih. fizer o credor.

PlrázraCo único. Nos casos d. substituição d. animais por morte ou
inutilização, assiste ao credor o direito d••xigir que os substitutos sejam da mesma espéci••
categoria do. substituido•.

Ar!. 86. Quando o p.nhor for constituído por animais, o emit.at. da
cédula fica obrigado a manter todo o rebanho, inclusive os animais adquiridos com o
financiamento, se for o caso, protegidos pelas' medidas sanitárias e profiláticas recomendadas
pela autoridade competente, em cada caso, contra a incidência de zoonoses. moléstias infecciosas
ou pamsitárias de ocorrência freqüente na reJdão.

Art. 87. Nos financiamentos pecuários, poderá ser convencionado que o
emitente se obriga a não vender. sem autoriza.çio por ~sc.rito do credor. durant~ a vigência do
título, crias remeas ou vacas aptas oi procriação, as~lsUnd? ao cre~o:, na hip6tcs~ .de não
observância dessas condições. o direito de dar por vencIda a ccdula e extglr o total da diVIda dela
resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelaç10 judicial.

Ar!. 88. S. os bens vinculados .m p.nhor ou .m hipot.ca â Cédula d.
Crédito Rural pertencerem a terceiros, estes subscreveria também o título. para que se constitua

a garantia.

Art.89. O Cons.lho Mon.tãrio Nacional .stab.l.c.rá os termos e
condições em que poderão ser contratados os seguros dos bens vinculados aos instromentos de

crédito roral.

CAPÍTULO X
DOS DIREITOS, DAS AÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 90. As normas de direito cambial aplicam-se, no que forem
cabív.is, às cédulas d. crédito rural, à nota protuissória rural, à Duplicata Rural • à Cédula d.
Produto Rural, inclusiv. quanto a aval, dispensado porém o protesto para ass.gurar o direito d.

. regresso contra endossantes e seus avalistas.

§ I" O endossalário ou o portador d. Not. Protuissória Rural ou
Duplicata Rural não têm direito de regresso contra o primeiro endossante e seus avalistas.

§ 2' É nulo o aval dado .m Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural,
salvo quando dado pelas pessoas físicas pnrticipantes da empresa emitente, ou por outras pessoas
jurídicas.

§ 38 Também do nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais,
salvo quando prestadas pelas possoas f1sicas panicipantes da empresa emitent., por .sta ou por
outras pessoas jurldícas.

§ 4' Às transações realizadas entre produtores rurals • entre .stes • suas
cooperativas não s. aplicam as dispo.ições dos parágrafo. anteriores.

§ 5' No caso. específico da Cédula d. Produto Rural, as normas d. dir.ito
cambial aplicam-s. com as seguintes modificações:

I - os endossos devem ser completos;

II - os endossantes nlo respondem pela entrega do produto, mas, tão
somente, pela existência da obrigação;

III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso
contra avalistas.

Art.91. Os beM obj.to de penhor ou d. hipot.ca constituidos pela
Cédula d. Crédito Rural ou vinculados il Cédula de Produto Rural não serão penhorados ou
seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo
a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a
quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Ar!. 92. Cab. ação de ex.cução para cobrança de:

1- Cédula de Crédito Rural;

11 - Nota Promissória Rural;

11I - Duplicata Rural;

IV - Cédula d. Produto Rural.

§ 10 Penhorados os bens, assistirá ao credor o direito de promover, a
qualquer tempo, embargada ou não a ação, a venda daqueles bens, observado o disposto nos
artigos 1.113 • I. I14 do Código d. Processo Cívil, podendo ainda levantar desde logo, m.diant.
caução idônea, o produto líquido da venda, à conta e no limite de seu crédito, prosseguindo-se na
ação.

§ 2° Decididos os embargos por sentença passada em julgado, o credor
restituirá a quantia ou o excesso levantado, confonne seja a ação julgada improcedente, total ou
parcialmente, sem prejuízo de outras cominações legais.
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§ 30 Da caução a qu'c se refere o § 1°, dispensam-se as cooperativas
rurais e as instituições financeiras publicas.

§ 4° Para cobrança da Cédula de Produto Rural, cabe a aç~ de execução
para entrega de coisa incerta.

Art. 93, Além de responder pela evicção, não pode o emitente da Cédula
de Produto Rural invocar em seu beneficio o caso fortuito ou de força maior.

Art. 94. A busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
promovida pelo credor, n~ elide posterior execução, inclusive da rupoteca e do penhor
constituído na mesma cédula, para satisfação do crédito remanescente.

Parágrafo úDico~ No caso a que se refere o presente artigo, o credor tem
direito ao desentrnnhamento do titulo, após efetuada a busca e apreensão, para instruir a
cobrança do saldo devedor em aç~ própria.

. . Art 95. O art. 1.563 da Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916 (Código
CIVil) passa a ter a scgumte redação. com a inclusão de um inciso I, cenumerando-se os demais:

"Art. /.563. Os prrl'íléglOs. excetuado o ele que trata o parágrafo único
do art. 759. rc.1ercl/IM'ie samcllte:

1- ,J lWta dI! credito niral. à llo1a promlssóna niral e à duplícata rnral,
que terão rrf!fcré~lda sohre os demais;

Art 104, A concessão do crédito rural em todm. <u suas modalidades
?em como ~ const~~ição das suas garantias, pelas instituições de créditu. púbtic"as õu privadas:
mdependera da eXIbição de declaração de bens ou certidão negativa d~ muHas por infringência
do Código Florestal.

§ 1° A concessão de crédito rural por inSt1lll'-r' ~ j" 'I Jci:t~ t""pbem
independerá da exibição de comprovante de cumprimento de 01 •. ~ '..~. 'i''''; li:;;:uÜ:. Ol.; d3

previdência social, ressalvado o disposto no art. 20 e St:ll r" '1I'jí.• j[. :.. ", l~' -1.393, de 19 de
dezembro de 1996, observando-se que a comunicação aUI':'I,.1 li, 1,;1lli1':l,,:~'.nt'. do;' '111' ":O;"1~::: ...
de divida fiscal ou de multa, impedirá a concessão do creàihJ rur:.:.l ;10 C':'\':'_iJl', ! pnr1:~' da ;';ata uu
recebimento da comunicação pela instituição ímanda'1Qra, sal\'IJ se for depositado em juim o
válor do débito em Iitigio, ou se as garantias oferecidas assegur,w.1 , sch',bilidade do débito
em litigio e da operaç~ proposta pelo interessado.

§ 2- As instituições públic.as de crccfit.', (I. 'I' """":rvar I) di~f.osto t

artigos 47 e 95 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; no ",.,. ..... " n' !'.Ol~, de 30 do
março de 1995; no art. 20 e seu parágrafo da Lei n° 9.393, de : '.' . ~lnbro 0' ."96, e <
outras normas legais aplicáveis.

§ 3° A exigencia constante do art. 2~ .I:. •
1966, n~ se aplica às operações de crédito rural propostas por pr
outras formas de associação de produtores rurais.

Art. lOS. Quando se utilizar a chancela mecânica nos titulos a que se
refere esta Lei, observar~se-á o disposto no parágrafo único do 3rt. l° da Lei n- 5.589, de 3 de
julho de 1970.

Pena - reclusão de I (um) a 5 (cinco) anos e multa.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES GERAIS

de sua publicação.
Art. lOS. Esta Lei entra em vigor 4S (quarenta e cinco) dias após a data

Art. 106. As operações de crédito rural terão registro distinto na
contabilidade dos fmanciadores e serão divulgadas com destaque nos balanços e balancetes,
segundo suas características e finalidades.

Art. 107. O Poder Executivo poderá definir os modelos dos titulas a que
se refere esta Lei em seu regulamento.

Art 109. A red~ção dos artigos 16, 17 e 18 desta Lei, oriunda da
)"1edida Provisória nO 1.692·27, de 28 de agosto de 1998, será automaticamente substituída:

1_ pela redação dada pela respectiva Lei de Convers~;

11- por nova redação dada em reediç~ da Medida Provisória;

111 - pela redação dos artigos 1°, 2e e 3°, respectivamente., da Lei ne

g.427, de 27 de maio de 1992, nas rupóteses de rejeição ou de descontinuidade de reediç~ da
Mcdida Provisória referida no capUl, ou dc'sua reedição com supressão dos dispositivos que
remetem àqueles artigos.

Art 110. Revogam-se a Lei n° 4.g29, de 5 de novembro de 1965; o
Decreto-Lei nO 167, de 14 de fevereiro de 1967; o Decreto-Lei nO 784; de 25 de agosto de 1969; a
Lei nO 6.754, de 17 de dezembro de 1979; a Lei nO g.929, de 22 de agosto de 1994; o artigo 15 da
Lei Delegada n° 9, de II de outubro de 1962; os artigos 4° a 10 da Lei nO 8.427, de 27 de maio de
1992; os artigos 48, 49, 50, 52, 58 e 81 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991; e os artigos 4'
e 8° da Lei n° 9.138.de 29 de novembro de 1995.

Art. 98. É crime expedir Duplicata Rural que nao corresponda a uma
venda efetiva de quaisau'!r bens a que se refere o art. 43 desta Lei.

Pena - reclusão de I (um) a4 (quatro) anos e multa.
i
; Art. ?9. É crime fazer declarações falsas ou inexatas acerca dos bens

oferecidos em gar<lJ1ua de Ci:uula de Crédito Rural ou Cédula de Produto Rural, bem como
omitir declaração de Jà estarem eles sujeitos a outros gravames ou responsabilidade de qualquer
espécie. inclUSIve de n:'.!tIreza tiscal.

Art. 96. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial
ou administrativo. co ~rr,ltcnte da Cédula de Crédito Rural, da nota promissória rural, ou o
aceitante da Duplicata Rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o
pnncipal e acessórios em débito. devída a partir do primC'iro despacho da autoridade competente
na petição de cobrança ou de habilitação do crédito.

·\rt.97..\ aplicação irregular ou desvio dos recursos provenientes da
subvenção de que trata c-it:J lei sujeitará o mfrator à devolução em dobro da subvenção recebida,
atualizada mcnet:ll;amente. :;('m prejuízo das penalidades previstas no art. 44 da Lei n° 4.595, de
31 de dezembro de 1964.

Art 100. Dentro do prazo da nota promissória rural e da Duplicata
Rural, poderão Ser feitos pagamentos parciais.

Parágrafo único. Ocorrida a hipótese, o portador do título declarará, no
verso do título sobre sua assinatura. a importância recebida e a data do recebimento, dando
quitação desta parte, tomando-se exigível apenas o saldo.

Art. 101. :'ia formalizacão de operações de crédito rurál e nas operações
de alongamento celebradas nos tennos da Lei nO 9.138, de 29 de novembro de 1995, as panes
poderão pactuar. na fonna definida pelo Conselho Monetário Nacional, encargos financeiros
substitutivos para incidirem a partIr do vencimento ordinário ou extraordinário, e até a liquidação
do empréstimo ou financiamento. inclusive 'no caso de dividas ajuizadas. qualquer que seja o
instnlmento de crédito utilizado.

JUSTIFICAÇÃO.

A iegislação brasileira, de um modo gerai, vem sendo elaborada de forma

fragmentária, muitas vezes em prejuízo da necessária coerência e hannonia que deve caracterizar

todo sis ~ma jurídico. Este fato decorre~ entre outras razões, dos diferentes momentos politicos e

institucil ais que têm marcado a história recente do País. O mesmo fenômeno pode ser

observad em quase todas as arcas do direito, onde a edição de uma grande quantidade dc leis,

decretos mtras nonn .,Iegais dificulta o tratamento sistemático de matérias importantes.

Parágrafo único. Os encargos financeiros serão os mesmos pactuados
para a situação de nonnalidade do financiamento:

I - em casa de prorrogação do vencimento da operação, ajustada de
comum acordo pelas partes, na fonoa do artigo anterior;

II • quando. confonne estabelece a Lei n° 7.84:.. de 18 de outubro de
1989, em seu art. 4°, parágrafo único, o rendimento propiciado pe'IJ atividade objeto do
financiamento for insuficiente para o resgate da dívida, ou a falta d~ p':';~~lmto tenha decorrido
de frustração de safras. falta de mercado para os produtos, bem comI:' de outr0s motivos alheios à
\'ontade e diligência do devedor;

111 - nas demais hipóteses previstas na leglsla;J.L<

Art, 102. Na hipótese de nomeação. por qmliqu::r Clrcunstãncia, de
depositário para os bens apenhados, instituído judicial ou com·en·:l~malmente. entrará ele
também na posse imediata das máquinas e de todas as instalações e pcncn:,c!: 3C150 necesstrios à
transformação dos referidos bens nos produtos a que se tiver obrigal.ic (1 .:mit.:nte na respectiva
cédula.

Art.103. Serão segurados, até final resgate c: cédula, os bens nela
descritos e caracterizados, observada a vigente legislação de seguros ohrígatórios.

)m o objetivo de co~olidar a legislação dos ramos mais significativos

do d;r· brasileiro, \fe•• Diretora da Clmara dos Deputados constituiu o Grupo de

Trabalho para CODsoUdaçlo da Lqlilaçlo BrulJelra. O segundo produto que este Grupo

oferece.para discussão pela sociedade btuileÍIll- após a cOIlJOlidaçlo da legialaç10 ambiental

brasileÍIll- foi um anteprojeto de cOIlJOlidaçio da legislaçlo do crédito nnI, em que se procura

consolidar uma série de diplomu legais, que ao final resultaria revogados no todo ou em parte.

Seguindo principio búico adotado pelo Gl1IpO de Trab~o para

Coasolldaçlo da Lelblaçlo BruUeIra, procurou_ ob~ o máximo de coIaboraçlo de Óllllos

públicos dos demais poderes da República, dos Estadoa e Municlpio5, de instituições de ensino e

pesquisa, de organizaç~Mo-governamentais e liutros setores organizados da sociedade, além,

é claro, dos cidadios em geral. Para tinto, o referido anteprojeto de lei foi publicàdo em 22 de

janeiro de 1999 e enviado às entidades mais repreoentativas da sociedade btui1eim, além de ficar

disponível para o público em geral. Durante noventa dias, foram acollúdas contribuiçi5es, criticas

e sugestiles.
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Vole desIacar que, neste intervolo, fui IlIIIciooada a Lei Complementar o'

9S, de 26 de fevereiro de 1998, que "diJpOe JObre a elabonçJo, a redafIo, a olteração e li

eOlllo1ldaçlo du leil, conforme determina o parígrafO único do art. S9 da ConItituiçAo Federal,

" estabelece normu para a CODlo1Idaçlo dOI atos oormativos que menciona".

Havendo-.e realizado nova etapa de revisio do texto, em que as

.ugestões recebidas foram examinadas e aproveitadu todas aquelaJ julgadas cablveis, finalmente

foi o anteprojeto !rIIIsfonnado no presente projeto de lei de coololidaçlo:da leeJslaçao do

crédito rural. Resta, agora, à Casa examiná-lo, díJcuti-Jo e vaiá-lo, o quo esperamos polU

ocorrer com a brevidade possivel, a fun de of=o. ',sociedade brasileira mail esta relevante

c:oobibuiçlo.

Encaminharam relevanteslugestl5es I'ara o aprimoramento do anteprojeto

de consolidaçio dalegislaçlo do crédito rural as seguintes instituições:

• AuocillÇJo Brasileira de Empres.. de Planejamento Àgropecuário- ABEPA;

• Banco do Nordeste do Brasil S.A.;

• C1mara Legillativa do DisbilO Federal;

• Confederaçlo Nacional do Comércio;

• Cooperativa Agropecuária Mourioensc Uda. - COAMO;

• Secretaria-Executiva do Gmpo-Executivo do Setor Pesqueiro dó Mini.tério da Marinha;

Sola<lu Sessões, em de de 1998.

art. 8° par. único art. 34 Lei o' 4.829, de 5/11165 (crédIto rural)
art. 9" art. 5' Lei n' 4.829, de 5/11165 (crédito rur;I)
art. 10 art. 6' Lei n' 4.829, de 5/11165 (crédito rural;.
art. 11 art. 15 Lei n' 4.829, de 5/11/65 (crédito rural)

art. 81 Lei n' 8.171, de 17/01/91 (lei agricola)
art. 12 art. 16 Lei n' 4.829, de 5/11165 (crédito rural)
art. 13 art. 18 Lei n' 4.829, de 5/11165 (crédito rural)
art. 14 art. 21 Lei n' 4.829, de 5/11165 (crédito rural;
art. 15 art. 21 § I' Lei n' 4.829. de 5/11165 (crédito rural;
art. 15 § I' art. 21 § 2' Lei n' 4.829, de 511I/6; (crédito rural)
art 15 § 2' art. 21 § 3' Lei n' 4.829, de 5/1116:' (crédito ruraI~

art. 15 § 3' art. 21 § 4' Lei n' 4.829, de 5/11165 (crédito rural;
art. 16 art. l' Lei 0'·8.427, de 27/5/92 (subvençlo)

art.2' M.P.n' 1.692
art. 17 art. 2' Lei o' 8.427, de 27/5/92 (subvençio)
art. 17 § I' art. 2' M,P.n' 1.692
art.18 art. 3' Lei n' 8.427, de 27/5/92 (subvençlo)

art. 2° M.P.n' 1.692
artl9 art. 4' Lei n' 8.427, de 27/5/92 (subvençlo)'
art. 20 art. 5' Lei n' 8.427, de 27/5/92 (subvl:nçilo)
m.21 art. 7° Lei n' 8.427, de 27/S/92 (subvençio)
art22 art. 10 Lei o' 4.829, de S/II/65 (crédito rural)

art. 50 Lei n' 8.171, de 17/01191 (lei agricola)
art. 23 art. 50 § 2' Lei n' 8.171, de 17/01/91 (lei agricola)
art. 24 art. 50 § 3' Lei n' 8.171, de 17/01191 (lei agricola)
art. 25 art. 52 Lei n' 8.171, de 17/01/91 (lei agricola)
art.26 art. I' Decreto-Lei n'I67, de 14/2167 (titulos)
~7 art2' Decreto-Lei n' 167, de 14/2/67 (titulos)

~L~
// GTC L o-I-~)

ne-'tadc>BONlFÁClO DE ANDRADA
Coordeaador do

Grapo de TrAbalho para ConloUdaçlo
da Lqls1açlo BrasUelra
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artl' art. 211 Lei n' 4.829, dc 5/11165 (crédito rural:.
art. 2' art. 48 Lei n' 8.171, de 17/01191 (lei agricolal
art.3· art. 49 Lei o' 8.171, de 17/01/91 (lei agricolal

art. 3° Decreto-Lei n' 784, de 25/8/69
art. 4' art. 9" Lei n' 4.829, de 5/11165 (crédito rural) .
art. S' art. II Lei n' 4.829, de 5/11165 (crédito rural;'

art. 1° Decreto-Lei n' 784, de 25/8169
art. 6' art. 7' Lei n' 4.829, de S/l1I65 (crédito rural)
art. 7' art. 13 Lei o' 4.829, de 5/11/65 (crédito rural)
art.8' art. 4' Lei o' 4.829, de 5/11165 (crédito rural)
art. 8' inc. V art. 14 Lei n' 4.829, de 5/11/65 (crédito rural)

art. 28 art. 3' Decreto-Lei o' 167, de 14/2167 (tltulos)
art. 29 art. 4' Lei n' 9.138, de 29/11/95 (securitizaçio)

art. 4' Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (titulo.)
art. 30 m. S' Decreto-Lei n' 167, de 1412167 (titulos)
art. 31 art. 6' Decreto-Lei n' 167, de 1412167 (tltulos)
art. 32 art. 7' Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (tltulos)
art. 33 art.8' Decreto-Lei n' 167, de 1412167 (tltulos)
art. 34 ar!. 70 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (titulos)
art. 35 art. 9' Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (titulos)
art. 36 art. 10 Decreto-Lei n' 167. de 14/2167 (titulos)
art. 37 art. 11 Decreto-Lei n' 167, de 1412167 (tltulos)
art. 38 art12 Decreto-Lei n' 167, de 14/2/67 (tirolos)
art. 39 art. 13 Decreto-Lei n' 16'1, de 1412167 (tlrolos)
art. 40 arts. 14, 20, 25, 27 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (titulos)
art. 40 § 3' art. 26 Decreto-Lei n' 167, de 14/2/67 (tItulo.)
art. 41 art. 42 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (titulos)
art. 42 art. 43 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (tltulos)
art. 43 art. 46 Decreto-Lei n' 167, de 1412167 (tilulos)
art. 44 art. 47 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (tltulos)
art. 45 art. 48 ~; ,creto-Lei n' 167, de 14/2167 (tltulos)
ar!. 46 art. 49 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (titulas)
art. 47 art. 50 Decreto-Lei n' 167, de 1412167 (tltulos)
art. 48 art. 51 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (tltulos)
art. 49 art. I' Lei n' 8.929, de 22/8/94 (CPR)
art. 50 art. 2° Lei n' 8.929, de 2218/94 (CPR)
ar!. 51 art. 3' Lei n' 8.929, de 2218/94 (CPR)
art. 52 art. 4" Lei n' 8.929, de 2218/94 (CPR)
art. 53 art. 9' Lei n' 8.929, de 2218/94 (CPR)

. art. 54 art. 13 Lei n' 8.929, de 2218194 (CPR)
art.5S art. 14 Lei n' 8.929, de 2218/94 (CPR)
art. 56 art. 19 Lei n' 8.929, de 22/8/94 (CPR)
art. 57 art. 30 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (titulas)

art. 12 Lei n' 8.929, de 2218/94 (CPR)
art. 57 § I' art. 30 par. único Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (tltulos)
art. 57 § 2' art. 12 § I' Lei n' 8.929, de 2218/94 (CPR)
art. 57 § 3' art. S6 par. único Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (titulas)
art. 58 art. 31 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (tltulos)
art. S9' art. 32 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (tltulos)
art. 60 art 33 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (tirnlos)
art.61 m.34 Decreto-Lei n' 167, de 14/2/67 (titulas)
art.62 art 3S Decreto-Lei o' 167, de 14/2167 (titulos)
art.63 art36 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (tltulos)
art. 64 m.37 Decreto-Lei n' 167, de 14/2/67 (tltulos)

art.6S art. 38 Dcereto-Lei n' 167, de 14/2167 (tllulos)
art. 12 § 2' tei n' 8.929, de 2218/94 (CPR)

art. 66 art. 39 Decreto-Lei o' 167, de 14/2167 (titulos)
m.67 art. 40 Decreto-Lei n' 167, de 14/2167 (titulo.)
art68 art. 61 Deereto-Lei o' 167, de 14/2167 (tilulos)
art. 69 art. 62 Dccreto-Lei 0'167, de 14/2167 (tilulos)
art.70 art.2S Lei n' 4.829, de 5/11165 (crédito rural)
art. 70 inc. IX art. 58 Lei o' 8.171, de 17/01191 (lei agricola)
art. 70 par. único art. 511 Lei o' 8.929, de 2218/94 (CPR)
art. 71 art. 26 Lei n' 4.829, de 5/11/65 (crédito rural)
art. 71 § I' art. 6° par. único Lei o' 8.929, de 22/8/94 (CPR)

art. 24 Decreto-Lei n' 167, de 1412/67 (tiroJos)
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art. 71 § 2' arL 7' § 3' Lei u' 8.929, de 2218/94 (CPR)
arLI9 Decreto-Lei u' 167, de 14/2/67 (títulos)

art. 72 art. 27 Lei u' 4.829, de 5111165 (crédito rural)
art. 73 art. 28 Lei u' 4.829, de 5111165 (crédito rural)
arL 74 art. 23 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (títulos)

art. 6' Lei u' 8.929, de 2218/94 (CPR)
arL 75 arL21 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (titulas)
art. 75 §§ l'e2' art. 22 Decreto-Lei u' 167, de 14/2/67 (titulas)
art. 76 art. 7' Lei u' 8.929, de 2218/94 (CPR)

arts. 15. 17,55,56 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (titulas)
art. 77 art.8' Lei u' 8.929, de 2218/94 (CPR)
art. 78 art. 29 Lei u' 4.829, de 5111165 (crédito rural)

art. 2' Decreto-Lei u' 784, de 2518/69
art. 79 art. 18 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (titulas)
art. 80 art. 57 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (titulas)
art. 81 art. 58 Decreto-Leiu'167, de 14/2167 (titulas)
art. 82 art.59 , Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (títulos)
art. 83 art. 63 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (titulas)
art. 84 art. 64 Decreto-Lei u' 167, de 1412167 (titulas)
art. 85 art. 65 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (titulas)
art. 86 art. 66 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (titulas)
art. 87 art. 67 Decreto-Lei u' 167, de 14/2/67 (titulas)
art. 88 art. 68 Decreto-Lei u' 167, de 1412167 (tItulas)
arL 89 art. 30 Leiu' 4.829, de 5/11165 (crédito rural)
art. 90 art. 60 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (titulas)
art.90§§ l'a4' art.I' Lei u' 6.754, de 17/12179
art. 90 § 5' art. lO Lei u' 8.929, de 2218/94 (CPR)
art. 91 arL 18 Lei u' 8.929, de 2218/94 (CPR)

art. 69 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (títulos)
art.92 art. 41, 44, 52 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (titulas)

arLI5 Lei u' 8.929, de 2218/94 (CPR)

art.93 arL11 Lei u' 8.929, de 2218/94 (CPR)
art.94 arLI6 Lei u' 8.929, de 2218/94 (CPR)
art.95 art. 28,45, 53 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (titulas)

art. 1563 Código Civil
art.96 art. 71 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (títulos)
art. 97 art. 6' Lei u' 8.427, de 2715192 (subvençlo)
an.98 art. 54 Decreto-Lei u' 167, de 1412167 (titulas)
art. 99 an.17 Lei u' 8.929, de 2218/94 (CPR)

art. 21 par. único Decreto-Lei u'I67, de 14/2167 (titulas)
art.lOO art. 74 Decreto-Lei u' 167, de 1412167 (titulas)
art. 101 an.8' Lei u' 9.\38, de 29111195 (securitizaçio)
art. 101par. único art. 8° par. único Lei u' 9.138, de 29/11195 (securitízaçio)
art. 102 art. 75 Decreto-Lei u'I67, de 14/2167 (titulas)
art. 103 art. 76 Decreto-Lei u' 167, de 14/2167 (titulas)
art. 104 art. 37 Lei u' 4.829. de 5/11/65 (crédito rural)
ano 104 §§ I' e 3' art. 78 Decreto-Lei u'I67, de 14/2/67 (titulas)
art. 105 novo
art. 106 art. 38 Lei u' 4.829. de 5/11/65 (crédito rural)
art. 107 art. 77 Decreto-Lei u'I67, de 14/2/67 (títulos)
art. 108 cláusula de vigência
art. 109 novo
art. 110 cláusula revogatória

primeiro Projeto de Lei Consolidatorio da Legislaçio Ambiental. devendo em breve o mesmo
tàzer com a Legislação do Crédito Rural e, posteriormente com a Legislação Educacional.

Solicitamos, que dê ao mesmo uma tramitaçio com
procedimento exclusivamente formal como requer o assunto.

r?:.<,<~
Brasúi..~ de jlIjlIlO de 1998.

~I~t.<_. • Il- A"L..-.J-._
Deputado BONIFACIO DE ANDRADA
Coordálador do Grupo de TraballJa para

Consolidação da Legislaçã51Z:~~eira
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"LEGIStAçA,f> errADA ANÉXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDr'

REMISSÕES A DISPOSITIVOS DA CONSOLIDAÇÃO
Dispositivo da I Faz remissio a Fazia remissão a
consolidaçio (cousolidação) (original)

Art. 10. iuc. m Art.24.
Art. lI. iuc. III Art. 15.
Art.14. Art. lI. art. I' Lei 4.829
Art.15., Art. lI. e Art. 14. arts. I' e 5' Lei 4.829
Art. 33. Art.30. art. 5' D.L. 167
Art.36. Art. 8- par. único
Ar!. 59. § 4' Art. 40. § 6' art. 20 § 3' D.L. 167
Art. 63. § 2' Art. 61. art. 34 D.L. 167
Art. 64. Art.29. art. 4' D.L. 167
Art. 66. § 2' Art. 59. § 3' art. 32 P' D.L. 167
Art. 66. § 3' Art. 63. § 2' art. 36 § 2' D.L. 167
Art. 66. § 3' Art. 65. art. 38 D.L. 167
Art. 69. Art.39. art. 13 D.L. 167
Ar!. 97. Art. 43. art. 46 D.L. 167

Excelentissimo Senhor
Presióente da Câmara dos Deputados.

Os illlTa-assinados coordenador e membros do Grupo de
Trabalho para Consolidação da Legislação Brasileira. encaminham. Vossa Excelência, o

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

'fÍTULOIV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULo I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO I
DisPosição Geral
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Art. 59 - O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
VII - resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração,

redação, alteração e consolidação das leis.

CÓDIGO CIVIL

LEI N° 3.071, DE 01 DE JANEIRO DE 1916

Código Civil

PARTE ESPECIAL

LIVRom
Do Direito das Obrigaçõés

TÍTIJLOIX
Do Concurso de Credores

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

Art. 1563 - Os privilégios - excetuado o de que trata o parágrafo
único do art.759 - se referem somente:

I - aos bens móveis do devedor, não sujeitos a direito real de
outrem;

n-aos imóveis não hipotecados;
m - ao saldo do preço dos bens sujeitos a penhor ou hipoteca,

depois de pagos os respectivos credores;
IV - ao valor do seguro e da desapropriação.

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

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo CiviL

LIVRO IV
Dos Procedimentos Especiais

TÍruLon
Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária

CAPÍTULO II
Das Alienações Judiciais

Art. 1.113 - Nos casos expressos em lei e sempre que os bens
depositados judicialmente forem de fácil deterioração, estiverem

avariados ou exigirem grandes despesas para a sua guarda, o juiz, de
ofício ou a requerimento do depositário ou de qualquer das partes,
mandarâ aliená-los em leilão.

§ 10 Poderá o juiz autorizar, da mesma forma, a alienação de
semoventes e outros bens de guarda dispendiosa; mas não o fará se
alguma das partes se obrigar a satisfazer ou garantir as despesas de
conservação.

§ 20 Quando uma das partes requerer a alienação judicial, o juiz
ouvirá sempre a outra antes de decidir.

§ 30 Far-se-á a alienàção independentemente de leilão. se todos
os interessados forem capazes e nisso convierem expressamente.

Art. 1.114 - Os bens serão avaliados por um perito nomeado
pelo juiz quando:

I - não o hajam sido anteriormente;
TI - tenham sofrido alteração em seu valor.

..................................................................................................................
LEI COMPLEMENTAR N° 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO. A
REDAÇÃO. A ALTERAÇÃO E A
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS, CONFORME
DETERMINA O PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 59 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. E
ESTABELECE NORMAS PARA A
CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS
NORMATIVOS QUE MENCIONA.

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 10 • A elaboração. a redação. a alteração e a consolidação das
leis obedecerão ao disposto nesta Lei Complementar.

Parâgrafo único. As disposições desta Lei Complementar
aplicam-se. ainda, às medidas provisórias e demais atos normativos
referidos no art. 59 da Constituição Federal. bem como. no que
couber, aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos
por órgãos do Poder Executivo.
.........................................................................~ .

LEr DELEGAD.'\. N9 9 - DI: 11 DE

Ol1TUBRO DE 1962

Reorganiza o Ministério da Agricü."~

tura c dá outras providências.

O :?1't~:~~nt;: da Re!lúbllca:
Faço S(lber que, DL uso da delega

ção c~u:;tante do Decreto Legislativo
n9 11, de 12 de setembro de 1962, de
creto a seguinte lei:

T1T':'LO V

...................................................................
CAPí'IULO .IX

Da Comissllo de Coordenação do
. Crédito AfIT'opceudrio

Art. 15. A CCCA. subordinada. ao
Secretário-Geral da Agricultura, tem
por finalidade principal a coordena
ção da política crediticla dos 'estabe
leclmentos oficiais de crédito em favor
dos agricultores e entidades de pro
dutores agricolas com o objetivo de
ampliar, intensificar e ajustar o crê
dito agropecUário à pollt!ca. a.grícola
do pais.
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Parágra,fo 'dnico. A CCCA será.
presidida pelo Ministro da Agricnltu
ra e compor-se-á de Diretores dos
Departamentos do próprio Ministério,
dos Superintendentes da. SUNAB, da
UUDEPE e da. SUPRA, do Diretor
Executivo da SOMOC. de um repre
sent:mte do Ministério da Fa'Lenda,
dos Diretores da CREAI e de um di.
retor ·dos seguintes bancos: 131m
co Nacional de Crédito Cooperativo,
Banco do Nordeste e Banco da Ama
zõnla.

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

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

LEI N° 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA TERRA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

CAPÍTULO I
Princípios e Definições

Art. }O • Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes
aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária
e promoção da Política Agrícola.

§ l° Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que
visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações
no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de
justiça social e ao aumento de produtividade.

§ 2° Entende-se por Política Agrícola o conjunto de
providências de amparo à propriedade da terra, que se destinem a
orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias,
seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de
harmonizá·las co~ o processo de industrialização do Pais.

Art. 2° - E assegurada a todos a opoitunidade de acesso à
propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma
prevista nesta Lei.

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua
função ~ocial quando, simultaneamente:

a) favorece o bem-estar dos proprietários. e dos trabalhadores
que nela labutam, assim como de suas famílias' .'

b) mantém níveis satisfatórios de produti~i_dade;
c) assegura a conservação dos recursos natUrais;
d) observa as disposições legais que regulam as justas relações

de trabalho.entre os que a possuem e a cultivam.
§ 2° E dever do Poder Público:

.................................................................................................................
••••••••••••• •• • •••••••••••••••••• u .

LEI N° 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE1964

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA E AS
INSTITUIÇÕES MONETÁRIAS, BANCÁRIAS E
CREDITÍCIAS, CRIA O CONSELHO
MONETÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO 11
Do Conselho Monetário Nacional

Art. 4° - Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo
diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:

* Artigo com redoçiIo determmoda pela Lei n"6.045, de 15 de maio de 1974.

I - Autorizar as emissões de papel-moeda (Vetado) as quais
ficarão na prévia dependência de autorização legislativa, quando se
destinarem ao financiamento direto, pelo Banco Central do Brasil, das

operações de crédito com o Tesouro Nacional, nos termos do art.49
desta Lei:

IX - Limitar, sempre que necessàrio, as taxas de juros,
descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de
operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados
pelo Banco Central do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos
financiamentos que se destinem a promover:

- recuperação e fertilização do solo;
- reflorestamento;
- combate a epizootias e pragas, nas atividades rurais;
- eletrificação rural;
- mecanização;
- irrigação;
- investimentos indispensáveis às atividades agropecuárias.

X - Determinar a percentagem máxima dos recursos que as
instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou
grupo de empresas.

XlV - Determinar recolhimentode até 60% (sessenta por cento)
do total dos depósitos e/ou outros títulos contábeis das instituições
financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do
Tesouro Nacional ou compra de títulos da Dívida Pública Federa!, seja
através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao
Banco Central do Brasil, na forma e condições que o Conselho
Monetário Nacional determinar, podendo este:

a) adotar percentagens diferentes em função: - das regiões geo
econômicas; - das prioridades que atribuir às aplicações; - da natureza
das instituições fmanceiras;

b) determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que
tenham sido reaplicados em financiamentos à agrícultura, sob juros

favorecidos e outras condições fixadas pelo Conselho Monetário
Nacional.

* Item XlV com redação determlnot/a pelo Decreto-Lei n" 1.959, de 14 de setembro
de 1982.

XV' - Estabelecer para as instituições financeiras públicas a
dedução dos depósitos de pessoas jurídicas de direito público que lhes
detenham o ,controle acionàrio, bem como dos das respectivas
autarquias e sociedades de economia mista, no-cálculo a que se refere
o inciso anterior.
.................................................................................................................

CAPÍTULO V
Das Penalidades

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

Art. 44 - As infrações aos dispositivos desta Lei sujeitam as
instituiçães financeiras, seus diretores, membros de conselhos
administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes
penalidades, ,sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação
vigente:

I - advertência;
11 - multa pecuniária variável;
m- suspensão do exercício de cargos; :
IV - inabilitação temporária ou permanente parap e~e~íc~o de

cargos de direção na administração ou gerência em mstitui~

financeiras;
V - cassação da autorização de funcionamento das instituições

financeiras públicas, exceto as federais, ou privadas;
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VI - detenção, nos tennos do § 7° deste artigo;
vn -reclusão, nos tennos dos artigos 34 e 38, desta Lei.
§ la A pena de advertência será aplicada pela inobsetvância das

disposições constantes da legislação em vigor, ressalvadas as sanções
nela previstas, senro cabível também nos casos de fornecimento de
infonnações inexatas, de escrituração mantida em atraso ou
processada em desacordo com' as nonnas expedidas de confonnidade
com o art.4, xn, desta Lei.

§ 2° As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) vezes o maior
salário minimo vigente no País, sempre que as instituições financeiras,
por negligência ou dolo:

a) advertidas por irregularidades que tenham sido praticadas,
deixarem de saná-Ias no prazo que lhes for assinalado pelo Banco
CentraI da República do Brasil;

* oBanco Cenlrol da República do Brasilporforça do arl, I do Decrelo-úl n' 278,

de 28 def...er.,ro de 1967, passou a denominar-e Banco Central do Brasil.

b) infringirem as disposições desta Lei relativas ao capital,
fundos de reserva, encaixe, recolhimentos compulsórios, taxa de'
fiscalização, serviços e operações, não- atendimento ao disposto nos
artigos 27 e 33, inclusive as vedadas nos artigos 34 (incisos n a V), 35'
a 40 desta Lei, e abusos de concorrência (art.18, § 2°);

c) opuserem embaraço à fiscalização do Banco Central da
República do Brasil.

§ 3° As multas cominadas neste artigo serão pagas mediante
recolhimento ao Banco Central da República do Brasil, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da respectiva
notificação, ressalvado o disposto no § 5° deste artigo e serão cobradas
judicialmente, com o acréscimo da mora de 1% (um por cento) ao
mês, contada da data da aplicação da multa, quando não forem
liquidadas naquele prazo.

§ 4° As penas referidas nos incisos m e IV, deste artigo, serão
aplicadas quando forem verificadas infrações graves na condução dos
interesses da instituição fmanceira ou quando da reincidência
específica, devidamente caracterizada em transgressões anterionnente
punidas com multa.

§ ~o As penas referidas nos incisos lI, III e IV, deste artigo,
serão aplicadas pelo Banco Central da República do Brasil admitido
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho Monetário Nacional
interposto dentro de 15 (quinze) dias, contados do recebimento ~
notificação.

§' 6° É vedada qualquer participação em multas, as quais serão
recolhidas integralmente ao Banco Central da República do Brasil.

§ 7° Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que atuem' como
instituição financeira, sem estar devidamente autorizadas pelo Banco
Central da República do Brasil, ficam sujeitas à multa referida neste
artigo e detenção de I (um) a 2 (dois) anos, ficando a esta sujeitos,
quando pessoajurídica, seus diretores e administradores.

§ 8° No exercício da fiscalização preVista no art.lO, VIII. desta
Lei, o Banco Central da República do Brasil poderá exigir das
instituições financeiras ou das pessoas físicts ou jurídicas, inclusive as
referidas no parágrafo anterior, a exibj.yão a funcionáriQs seus,
expressamente credenciados;' de -dOéUInentos, papéis e Ii\?,os de
escrituração, considerando-se a negativa de atendimento como
embaraço à fiscalização, sujeitos à pena de multa, prevista no § 2°
deste artigo, sem prejuízo de outras medidas e sanções cabiveis.

* Inciso VIIIpassado a IXpelaúi nO 7,7S0, de SI dejaneiro de 1989.

§ 9° A pena de cassação, referid~ no inciso V, deste artigo, será
aplicada pelo ~onselho Monetário Nacional, por proposta do :Banco
Central da República do Brasil, nos casos de reincidência específica
de infrações anterionnente punidas com as penas previstas nos incisos
rn e IV, deste artigo.

LEI N° 4,82~, DE OS DE NOVEMBRO DE 1965

INSTITUCIONALIZA O CRÉDITO
RURAL.

CAPíTULO I
Disposições Preliminares.

Art. 1° - O crçdito rural; sistematizado nos tennos desta Lei
será distribuído e aplicado de acordo com a política d~
desenvolvimento da produção rural do País e tendo em vista o bem
estar do povo.

, Art. 2° - Considera-se crédito rural o suprimento de recursos
financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito
particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação
exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na
legislação em vigor. .

Art. 4° -' O Conselho Monetário Nacional, de acordo com as
atribuições estabelecidas na Lei nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
disciplinará o crédito rural do País e estabelecerá, com exclusividade,
nonnas operativas traduzidas nos seguintes tópicos:

I - avaliação, origem e dotação dos recursos a serem aplicados
no crédito rural;

II - diretrizes e. instruções relacionadas com a aplicação e
controle do crédito rural;

III - critérios seletivos e de prioridade para a distribuição do
crédito rural; ,

IV - fIXação e ampliação dos programas de crédito rural,
abrangendo todas as fonnas de suplemeO,tação de recursos, inclusive
refinanciamento.

Art. 5° - O cumprimento das deliberações do Conselho
Monetário Nacional, aplicáveis ao crédito rural, será dirigido,'
coordenado e fiscalizado pelo Banco Central da República do Brasil.

Art. 6° - Compete ao Banco Central da República do Brasil,
como órgão de controle do sistema nacional do crédito rural:

I - sistematizar a ~ção dos órgãos financiadores e promover a
sua coordenação com os que prestam assistência técnica e econômica
ao produtor rural;

n - elaborar planos globais de aplicação do crédito rural e
conhecer de sua execução, tendo em vista a avaliação dos resultados
para introdução de correções cabíveis;

III - determinar os meios adequados de seleção e prioridade na
distribuição do crédito rural e estabelecer medidas para o zoneamento
dentro do qual devem atuar os diversos' órgãos financiadores em
função dos planos elaborados,;

IV - incentivar a expansão da rede distribuidora do crédito
rural, especialmente através de cooperativas;

V - estimular a ampliação dos programas de crédito rural,
mediante financiamento aos órgãos participantes da rede distribuidora
do crédito rural, especialmente aos bancos com sede nas áreas de
p~ução e que destinem ao crédito rural mais de 50% (cinqüenta por
cento) de suas aplícações.

CAPíTULOn
Do Sistema de Crédito Rural.

Art. 7° - Integrarão, basicamente, o sistema nacional de crédito
rural:

I - o Banco Central da Repúblíca do Brasil, com as funções
indicadas no artigo anterior; ,

II - o Banco do Brasil S. A., através de suas carteiras
especializadas;
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m - o Banco de Crédito da Amazônia S. A. e o Banco do
Nordeste do Brasil S:A., através de suas carteiras ou departamentos
especializados, e

IV - o Banco Nacional de Crédito Cooperativo.
§ 1° Serão vinculados ao sistema:
I, - de conformidade com o disposto na Lei n° 4.504, de 30 de

novembro de 1964:
a) o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA;
b) o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário - INDA;
c) o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE;
II - como órgãos auxiliares, desde que operem em crédito rural

dentro das diretrizes fIXadas nesta Lei:

a) Bancos de que os Estados participem com a maioria de

ações;
b) Caixas Econômicas;
c) Bancos privados;
d) Sociedades de crédito; financiamento e investimentos;
e) Cooperativas autorizadas a operar em crédito rural.
§ 20 Poderão articular-se no sistema, mediante convênios,

órgãos oficiais de valorização regional e entidades de prestaçãO de
assistência técnica e econômica ao produtor rural, cujos serviços
sejam passíveis de utilizar em conjugação com o crédito.

§ 30 Poderão incorporar-se ao sistema, além das entidades
mencionadas neste artigo, outras que o Conselho Monetário Nacional
venha a admitir.

CAPÍTULom
Da Estrutura do Crédito Rural.

~ uu..~ u.u ••••••••••••••••••• .

Art. 90 - Para os efeitos desta Lei os financiamentos rurais
caracterizam-se, segundo a finalidade, como de:

I - custeio, quando destinados a cobrir despesas normais de um
ou mais períodos de produção agrícola ou pecuária;

II - investimento, quando se destinarem a inversões em bens e
serviços cujos desfrutes se realizem no curso de vários períodos;

m - comercialização, quando destinados, isoladamente, ou
como extensão do custeio, a cobrir despesas próprias da fase sucessiva
à coleta da produção, sua estocagem, transporte ou à monetização de
títulos oriundos da venda pelos produtores;

IV - industrialização de produtos agropecuários, quando
efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural.

Art. 10 - As operações de crédito rural subordinam-se às
seguintes exigências essenciais:

1- idoneidade do proponente;
II - apresentação de orçamento de aplicação nas atividades

específicas;

m-fiscalização pelo financiador.
Art. 11 - Constituem modalidade de operações:
I - Crédito Rural Corrente a produtores rurais de capacidade

técnica e substância econômica reconhecidas;
TI - Crédito Rural Orientado, como forma de crédito

tecnificado, com assistência técnica prestada pelo financiador,
diretamente ou através de entidade especializada em extensão rural,
com o objetivo de elevar os níveis de produtividade e melhorar o
padrão de vida do produtor e sua família;

m - Crédito às cooperativas de produtores rurais, como
antecipação de recursos para funcionamento e aparelhamento
incl~ive para integralização de cotás-partes de capital social;
destinado a programas de investimento e outras finalidades, prestação
de serviços aos cooperados, bem como para financiar estes, nas
mesmas condições estabelecidas para as operações diretas de crédito
rural, os trabalhos de custeio, coleta, transportes, estocagem e a
comercialização da produção respectiva e os gastos com
melhoramento de suas propriedades".

*Inciso I/I com redação dada pelo Decreto-Lei n' 784, de 25/08//969.

IV -' Crédito para Comercialização com o fim d~ garantir aos
produtores agrícolas preços remuneradores para a colocação de suas
safras e industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada
por cooperativas ou peJo produtor na sua propriedade rural;

V - Crédito aos programas de colonização e reforma agrária,
para financiar projetos de colonização e reforma agrária como as
definidas na Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Art. 13 - As entidades fmanciadoras participantes do sistema de
crédito rural poderão designar representantes para acompanhar a
execução de convênios relativos à aplicação de recursos por
intermédio de órgãos intervenientes.

§ 1° Em caso de crédito a cooperativas, poderão os
representantes mencionados neste artigo prestar assistência técnica e
administrativa, como também orientar e fiscalizar a aplicação dos
recursos.

§ 20 Quando se tratar de cooperativa integral de reforma
agrária, aplicar-se-á o disposto no § 2° do art.79 da Lei nO 4.504, de 30
de novembro de 1964.

Art. 14 - Os termos, prazos, juros e demais condições das
operações de crédito rural, sob quaisquer de suas modalidades serão
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, observadas as
disposições legais específicas, não expressamente revogadas pela
presente Lei, inclusive o favorecimento previsto no art. 4°, inciso IX,
da Lei nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964, ficando revogado o art.
40do Decreto-Lei n° 2.611, de 20 de setembro de 1940.

Parágrafo único. (Revogado pelo Decreto-Lei n° 784, de
25/08/1969).

CAPÍTULO IV
Dos Recursos para o Crédito Rural.

Art. 15 - O crédito rural contará com suprimentos provenientes
das seguintes fontes:

I - internas:
a) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo

Nacional de Refinanciamento Rural instituído pelo Decreto nO 54.019,
de 14 de julho de 1964;

b) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo
Nacional de Reforma Agrária, instituído pela Lei n° 4.504, de 30 de
novembro de 1964:

c) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo
Agroindustrial de Reconversão. instituído pela Lei n° 4.504, de 30 de
novembro de 1964;

d) dotações orçamentárias atribuidas a órgãos que integrem ou
venham a integrar o sistema de crédito rural, com destinação
especifica;

e) valores que o Conselho Monetário Nacional venha a isentar
de recolhimento, na forma prevista na Lei n° 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, art. 4°, item XIV, letra "c", (Vetado);

f) recursos próprios dos órgãos participantes ou que venham a
participar do sistema de crédito rural. na forma do art.7;

g) importâncias recolhidas ao Banco Central da República do
Brasil pelo sistema bancário. na forma prevista no § lO do art.21;

h) produto da colocação de bônus de crédito rural, hipotecário
ou titulos de natureza semelhante, que forem emitidos por entidades
governamentais participantes do sistema, com características e sob
condições que o Conselho Monetário Nacional autorize, obedecida a
legislação referente à emissào e circulação de valores mobiliários;

" i) produto das multas recolhidas nos termos do § 30 do art.21;
j) resultado das operações de financiamento ou

refinanciamento:
\) recursos outros de qualquer origem atribuidos exclusivamente

para aplicações em crédito rural;
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m) (Vetado);
n) recursos nunca inferiores a 10% (dez por cento) dos

depósitos de qualquer natureza dos bancos privados e das sociedades
de crédito, financiamento e investimentos.

* Alíw!." vetada pelo Prt!81Jl!ntc da UrIpÚhIrCLl. mas ma11l1dl1 pelo Congresso

\iu:wllul.

II - externas:
a) recursos decorrentes de empréstimos ou acordos,

especialmente reservados para aplicação em crédito rural;
b) recursos especificamente reservados para aplicação em

programas de assistência financeira ao setor rural, através do Fundo
Nacional de Reforma Agrária, criado pelo art. 27 da Lei n° 4.504, de
30 de novembro de 1964;

c) recursos especificamente reservados para aplicação em
Ílnanciamentos de projetos de desenvolvimento agroindustrial, através
de Fundo Agroindustrial de Reconversão, criado pelo art.120 da Lei
1'" -1.504. de 30 de novembro de 1964;

d) produtos de acordos ou convênios celebrados com entidades
estrangeiras ou internacionais, conforme normas que o Conselho
Monetário Nacional traçar, desde que nelas sejam especificamente
atribuídas parcelas para aplicação em programa de desenvolvimento
de atividades rurais.

Art. 16 - Os recursos destinados ao crédito rural, de origem
externa ou interna, ficam sob o controle do Conselho Monetário
Nacional, que fixará, anualmente, as normas de distribuição aos
órgãos que participem do sistema de crédito rural, nos termos do art.
r. .

Parágrafo único. Todo e qualquer fundo, já existente ou que
vier a ser criado, destinado especificamente a financiamento de
programas de crédito rural, terá sua administração determinada pelo
Conselho Monetário Nacional, respeitada a legislação específica, que
estabelecerá as normas e diretrizes para a sul' aplicação.

Art. 18 - O Conselho Monetário Nacional poderá tomar
medidas de incentivo que visem a aumentar a participação da rede
bancária não oficial na aplicação de crédito rural.

Art. 21 - As instituições de crédito e entidades referidas no art.
7° desta Lei manterão aplicada em operações típicas de crédito rural,
contratadas diretamente com produtores ou suas cooperativas,
percentagem, a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional, dos
recursos com que operarem.

§ 1° Os estabelecimentos que não desejarem ou não puderem
cumprir as obrigações estabelecidas no presente artigo, recolherão as
somas correspondentes em depósito no Banco Central da República
do Brasil, para aplicação nos fins previstos nesta Lei.

§ 2° As quantias recolhidas no Banco Central da República do
Brasil, na forma deste artigo, vencerão juros à taxa que o Conselho
Monetário Nacional fixar.

§ 3° A inobser\'dncia ao disposto neste artigo sujeitará o infrator
à multa variável entre 10% (dez por cento) e 50% (cinqüenta por
cento) sobre os valores não aplicados em crédito rural.
§ 4° O não recolhimento da multa mencionada no parágrafo anterior,
no prazo de 15 (quinze)' dias, sujeitará o infrator às penalidades
previstas no Capítulo V da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

CAPÍTULO VI
Das Garantias do Crédito Rural.

Art. 25' - Poderão constituir garantia dos empréstimos rurais, de
confornlidade com a natureza da operação creditícia em causa:

I - penhor agrícola;
n - penhor pecuário;
UI - penhor mercantIl;

ri·· penhor :ndustrial;
V - bilhete d~ mercadoria;
VI - "warrants";
VII - caução;
VIII - hipoteca;
ri{ - fidejussória;
X - outras que o Conselho Monetário venha a admitir.
Art. 26 - A constituição das garantias previstas no artigo

anterior, de livre convenção entre financiado e financiador, observará
a legislação própria de cada tipo, bem como as normas
complementares que o Conselho Monetário Nacional estabelecer ou
aprovar.

Art. 27 - As garantias reais serão sempre, preferentemente,
outorgadas sem concorrência.

Art. 28 - Ex'~eto a hipoteca, as demais garantias reais oferecidas
para segurança dos financiamentos rurais va1erão entre as partes,
indepen dentemente de registro, com todos os direitos e privilégios.

Art. 29 - A critério da entidade financiadora, os bens adquiridos
e as culturas custeadas ou formadas por meio de crédito rural poderão

ser vinculados ao respectivo instrumento contratual, inclusive titulo de
crédito rural, como garantia especial.

*Arllgo. capUI. com redaçi:Jo dada pelo Decrelo-Lel nO 784. de 25/0&1969.

Parágrafo único. Em qualquer caso, ()s bens e culturas a que se
refere este artigo somente poderão ser alienados ou gravados em favor
de terceiros, mediante concordância expressa da entidade
fmanciadora. .

• Parágrafo com redaçi:Jo dada pelo Dtcrtla-Itl nO 784 de 25/0811969.
Art. 3'0 • O Conselho Monetário Nacional estabelecerá os

termos e condições em que poderão ser contratados os seguros dos
bens vinculados aos instrumentos de crédito rural.

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais.

Art. 34 • As operações de crédito rural, sob quaisquer
modalidades, de valor até 50 (cinqüenta) vezes o maior salário
mínimo .vigente no País, pagarão somente as despesas indispensáveis,
ficando Isentas de taxas relativas aos serviços bancários e comissões.

§ ro (Vetado).
§ 2° Fica revogado o art.53 da Lei nO 4.595, de 31 de dezembro

de 1964.

Art. 37 • A concessão do crédito rural em todas as suas
modalidades, bem como a constituição das suas garantias, pelas
instituições de crédito, públicas e privadas, independerá' da exibição
de comprovante de cumprimento de obrigações fiscais ou da
previdência social, ou declaração de bens ou certidão negativa de
multas por infringência do Código Florestal.

Parágrafo único. A comunicação da repartição competente de
?jui~7nto da dívida fiscal, de multa florestal ou previdenciâna,
Impe~tra a concessão do crédito rural ao devedor, a partir da data do
recebImento da comunicação pela instituição de crédito exceto se as
garantias oferecidas assegurarem a solvabilidade do débi~o em litígio e
da operação proposta pelo interessado.

~rt. 38 - As operações de crédito rural terão registro distinto na
contablhdade dos financiadores e serão divulgadas com destaque nos
balanços e balancetes.

Art. 39 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N° 4.947, DE 06 DE ABRIL DE 1966

FIXA NORMAS DE DIREITO AGRÁRIO
DISPÕE SOBRE O SISTEMA DÉ
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
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INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA
AGRÁRIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULo V
Disposições Gerais

Art. 22 - A partir de l° de janeiro de 1967, somente mediante
apresentação do Certificado de Cadastro, expedido pelo IBRA e
previsto na Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, poderá o
proprietário de qualquer imóvel rural pleitear as facilidades
proporcionadas pelos órgãos federais de administração centralizada ou
4escentralizada, ou por empresas de economia mista de que a União
possua a maioria das ações, e, bem assim, obter inscrição, aprovação e
registro de projetos de colonização particular, no ffiRA ou no INDA,
ou aprovação de projetos de loteamento.

§ 1° Sem apresentação do Certificado de Cadastro, não poderão
os proprietários, a partir da data a que se refere este artigo, sob pena
de nulidade, desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em
venda imóveis rurais.

§ 2° Em caso de sucessão 'causa mortis nenhuma partilha,
amigável ou judicial, poderá ser homologada pela autoridade
competente, sem a apresentação do Certificado de Cadastro, a partir
da data referida neste artigo.

§ 3° A apresentação do Certificado de Cadastro, exigida neste
artigo e nos parágrafos anteriores, far-se-á, sempre, acompanhada da
prova de quitação do pagamento do Imposto Territorial Rural, relativo
ao último lançamento expedido pelo IBRA.

DECRETO-LEI N9 79 - DE 19' DZ
DEZEMBRO DE 1966

Institui normas para a fixação de
preços minimos e execução das ope
rações de financiamento e aquiszção
de produtos agropecuáriOS e adota
outras providencias.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 99 § 19 do Ato Institucional
n9 4, de 7 de dezembro ,de 1956, re
solve baixar o seguinte J;lecreto-le1.

Art. 19 A União garantirá os pre
ços dos produtos das at~vidades agrí
cola, pecuária ou e:,trativa, que forem
fL"l:ados de acôrdo com iéste DeSi'eto
lei.'
, Art. 29 A garantia d~ preços insti
tuída no presente Decreto-lei é estabe
lecida exclusivamente em favor dos
produtores ou de suas cooperativas.

§ 19 Essa garantia, entretanto, po
derá estender-se aos beneficiaáores
qua assumirem a obrigatoriedade de
colocar à disposição dos produtores e
suas cooperativas ~: com garantia a
êstes de plena liberdade de colocaçào
dos, prcdutos e subprodutos resultan-

. tes - no minimo, 5% (cinoo por cen
tO) de sua capacidade de armazena

,mento e beneficiamento, no prazo de
,financiamento que fOr, outorgada. a.
êstes.

§ 29 Em caráter excepcional, 
qUando' circunstâncias especiais de
mercados justifica.rem, s., critério da
Comissão de Coordenação Executiva.
do Abastecimento - poderão a.s opc
facões de financiamento ser estencli~
das, igualmente, aos oornerciantes.

....................... ~~~•••••••••••••• ~,; ••• oa ••••••••• .a .

DECRETO-LEI N° 167, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967

DISPÕE SOBRE TÍTULOS DE
CRÉDITO RURAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o § 2: do art. 9° do Ato Institucional nO 4, de 07 de dezembro
de 1966, decreta:

CAPÍTULO I
Do Financiamento Rural

Art. l°. O financiamento rural concedido pelos órgãos
integrantes do sistema nacional de crédito rural a pessoa física ou
jurídica poderá efetuar-se por meio daS cédulas de crédito rural
previstas neste decreto-lei.

Parágrafo único. Faculta-se a utilização das cédulas para os
financiamentos da mesma natureza concedidos pelas cooperativas
rurais a seus associados ou às suas filiadas. "

Art. 2°. O emitente da cédula fica obrigado a aplicar o
financiamento nos fins ajustados, devendo comprovar essa aplicação
no prazo e na forma exigidos pela instituição financiadora.

Parágrafo único. Nos casos de pluralidade de emitentes e não
constando da cédula qualquer designação em contrário, a utilização do
crédito poderá ser feita por qualquer um dos financiados; sob a
responsabilidade solidária dos demais.

Art. 3°. A aplicação do financiamento poderá ajustar-se em
orçamento assinado pelo fmanciado e autenticado pelo financiador,
dele devendo' constar expressamente qualquer alteração que
convencionarem.

Parágrafo único. Na hipótese, far-se-á, na cédula, menção do
orçamento, que a ela ficará vinculado.

Art. 4°. Quando for concedido fmanciamento para utilização
parcelada, o financiador abrirá com o valor do fmanciamento conta
vinculada à operação, que o financiado movimentará por meio de
cheques, saques, recibos, ordens, cartas' ou quaisquer outros
documentos, na forma e tempo previstos na cédula ou no orçamento.

Art. 5°. As importâncias fornecidas pelo fmanciador vencerão
juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão
exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das
prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do títUlo
e na liquidação, ou por outra forma que vier a ser determinada por
aquele Conselho, podendo o fmanciador, nas datas previstas,
capitalizar tais encargos na conta vinculada à operação.

Nota: Ver Súmula nO 93 do STJ.
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da

cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.
'Art. 6°. O financiado facultará ao financiador a mais ampla

fiscalização da aplicação da quantia financiada, e, ;bindo, inclusive, o.
elementos que lhe forem exigidos.

Art. 7°. O credor poderá, sempre que julgar conveniente e por
pessoas de sua indicação, não só percorrer todas e quaisquer

dependências dos imóveis referidos no título, como verificar o
andamento dos serviços neles' existentes. '

Art. 8°. Para ocorrer às despesas com os,_ serviços de
fiscalização, poderá ser ajustada na cédula taxa de comissão de
fiscalização, exigível na forma do dis'posto no art. 5°, a qual será
calculada sobre os saldos devedores da conta vinculada à operação,
respondendo ainda o financiado pelo pag~ento de quaisquer.
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despesas que se verificarem com vistorias frustradas ou que forem
efetuadas em conseqüência de procedimento seu que possa prejudicar
as condições legais e celulares.

CAPÍTULO II

SEÇÃO I
Das Cédulas de Crédito Rural

Art. 9". A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em
dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as
seguintes denominações e modalidades:

Nota: Ver Súmula nO 93 do STJ.
I • cédula rural pignoratícia;
II - cédula rural hipotecária;
III - cédula rural pignoratícia e hipotecária;
IV • nota de crédito rural.
Art. 10. A cédula de crédito rural é titulo civil líquido e certo

exig~vel pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, w:
comiSSão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor
fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito
creditório. .

§ 1°. Se o emitente houver deixado de levantar qualquer pareela
do ~I'f dito deferido ou tiver pagamentos parciais, o credor descontá
log-a 'a soma declarada na cédula, tomando-se exigível apenas o
saldo

j 2°. Nãc onstando do endosso o valor pelo qual se transfere a
cédv' , prevalr ~rá o da soma declarada no título acrescido dos
acessórios, na forma deste artigo, deduzido o valor das quitações
parciais passadas no próprio titulo.

Art. 11. Importa vencimento da cédula de crédito rural,
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
a inadimplência de qualquer'obrigação convencional ou legal do
emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia
real.

Parágrafo único. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o
credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos
rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor.

Art. 12. A cédula de crédito rural poderá ser aditada, ratificada
e retificada por meio de menções adicionais e de aditivos, datados e
assinados pelo emitente e pelo credor.

Parágrafo único. Se não bastar o espaço existente, continuar-se
á em folha do mesmo formato, que fará parte integrante do documento
cedular.

Art. 13. A cédula de crédito mal admite amortizações
pl:riódicas e prorrogações de vencimento, que serão ajustadas
mediante a ínclusão de cláusula, na forma prevista neste decreto-Iei.

sEçA'on
Da Cédula Rural Pi~oraticia

Art. 14. A cédula rural pignoratícia conterá os seguintes
requisitos, lançados no contexto:

I - Denominação "Cédula Rural Pignoratícia".
H - Data e condições de pagamento; havendo prestações

periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: '<inOS termos'
da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou "nos termos da cláusula
Ajuste de Prorrogação abaixo".

fi - Nome do credor e a cláusula à ordem.
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por

extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destína o
financiamento concedido e a forma de sua utilização.

V - Descrição dos bens vinculad.'r, em penhor, que se indicarão
l>ela espécie, qualidade, quantidade, mM.:a ou periodo de produção, se
for o caso, além do local ou depósito em 'que os mesmos bens se
encontrarem.

VI - Taxa de juros a pagar, e da comissão de fiscaliZação, se
houver, e o tempo de seu pagamento.

VII • Praça do pagamento.
VIII - Data e lugar da emissão.
IX - Assinatura do próprio punho do emitente ou de

representante com poderes especiais.
§ 1°. As cláusulas "Forma de Pagamento" ou "Ajuste de

Prorrogação", quando cabíveis, serão incluídas logo após a descrição
da garantia, estabelecendo-se, na primeira, os valores e datas das
prestações e, na segunda, as prorrogações previstas e as condições a
que está sujeita sua efetivação.

§ 2°. A descrição dos bens. vinculados à garantia poderá ser
feita em documento à parte, em duas vias, assinadas pelo emitente e
autenticadas pelo credor, fazendo-se, na cédula, menção a essa
circunstância, logo após a indicação do grau do penhor e de seu valor
global.

Art. 15. Podem ser objeto do penhor cedular, nas condições
deste decreto-Iei, os bens suscetíveis de penhor rural e de penhor
mêrcantil.

Art. 16. (Revogado pelo DL 784/69)

Art~ ~7. Os bens apenhados continuam na posse imediata do
emitente ou do' terceiro prestante da garantia real, que responde por
sua guarda e conservação como fiel depositário, seja pessoa física ou
jurídica. Cuidando-se do penhor constituído por terceiro, o emitente
da cédula responderá solidariamente com o empenhador pela guarda e
conservaçãO dos bens apenhados.

Art. 18. Antes da liquidação da cédula, não poderão os bens
apenhados ser removidos das propriedades nela mencionadas, sob
qualquer pretexto e para onde quer que seja, sem prévio
'onsentimento escrito do credor.

Art. 19. Aplicam-se ao penhor constituído pela cédula rural
pignoratícia as disposições dos Decretos-leis nOs 1.271, de 16 de maio
de 1939, 1.625, de 23 de setembro de 1939, e 4.312, de 20 de maio de
1942, e das Leis nOs 492, de 30 de agosto de 1937, 2.666 de 6 de
dezembro de 1955, e 2.931, de 27 de outubro de 1956, bem como os
preceitos legais vigentes relativos a penhor rural e mercantil, no que
não colidirem com o presente decreto-lei.

SEçÃom
Da Cédula Rural Hipotecária

Art. 20. A cédula rural hipotecária conterá os seguintes
requisitos, lançados no contexto:

I - Denominação "Cédula Rural Hipotecária".
H - Data e condições de pagamento; havendo prestações

periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos termos
da cláusula Forma de Pagamento abaixo", ou "nos termos da cláusula
Ajuste de Prorrogação abaixo".

fi - Nome do credor e a cláusula à ordem.
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por

extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o
fmanciamento concedido e a forma de sua utilização.

V - Descrição do imóvel hipotecado com indicação do nome, se
houver, dimensões, confrontações, benfeitorias, título e data de
aquisição e anotações (número, livro e folha) do registro imobiliário.

VI - Taxa dos juros a pagar e a da comissão de fiscalização, se
houver, e tempo de seu pagamento.

VII - Praça do pagamento.
VIII - Data e lugar da emissão.
IX - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representar

com poderes especiais.
§ 1°. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ l° I~ 2°, do

art. 14 deste decreto-lei.
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§ 2°. Se a descrição do imóvel hipotecado se processar em
documento à parte, deverão constar também da cédula todas as
indicações mencionadas no item V deste artigo, exceto confrontações
e benfeitorias.

§ 3°. A especificação dos imóveis hipotecados, pela descrição
pormenorizada, poderá ser substituída pela anexação à cédula de seus
respectivos títulos de propriedade. .

§ 4°. Nos casos do parágrafo anterior, deverão constar da
cédula, além das indicações referidas no § 2° deste artigo, menção
expressa à anexação dos títulos de propriedade e a declaração de que
eles farão parte integrante da cédula até sua final liquidação.

Art. 21. São abrlfugidos pela hipoteca constituída as
construções, respectivos terrenos, maquinismos, instalações e
benfeitorias.

Parágrafo único. Pratica crime de estelionato e fica sujeito às
penas do art. 171 do Código Penal aquele que fizer declarações falsas
ou inexatas acerca da área dos imóveis hipotecados, de suas
características, instalações e acessórios, da pacificidade de sua posse,
ou omitir, na cédula, a declaração de já estarem eles sujeitos a outros
ônus ou responsabilidade de qualquer espécie, inclusive fiscais.

Art. 22. Incorporam-se, na hipoteca constituída as máquinas,
aparelhos, ínstalações e construções, adquiridos ou executados com o
crédíto, assítn como quaisquer outras benfeítorias acrescidas aos
imóveis na vigência da cédula, as quais, uma vez realizadas, não
poderlio ser retiradas, alteradas ou destruídas, sem o consentimento do
credor, por escrito..

Parágrafo único. Faculta-se ao credor exigir que o emitente faça
averbar, à margem da inscrição principal, a constituição do direito real
sobre os bens e benfeitorias referidos neste artigo.

Art. 23. Podem ser objeto de hipoteca cedular imóveis rurais e
urbanos.

Art. 24. Aplicam.se à hipoteca cedular os princípios da
legislação ordinária sobre hipoteca, no que não colidirem com o
presente decreto-Iei.

. SEÇÃOlV
Da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária

Art. 25. A cédula rural pignoratícia e hipotecária conterá os
seguintes' requisitos, lançados no contexto:

I • Denominação "Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária".
11 • Data e condições de pagamento; havendo prestações

periódicas ou prorrogações de vencimentos, acrescentar: "nos termos
da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou "nos termos da cláusula
Ajuste de Prorrogação abaixo".

m-Nome do credor e a cláusula à ordem.
IV • Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por

extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o
financiamento concedido e a forma de sua utilização.

V - Descrição dos bens vinculados em penhor, os quais se
indicarão pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de
produção, se for o caso, além do local ou depósito dos mesmos bens.

VI - Descrição do imóvel hipotecado com indicação do nome,
se houver, dimensões, confrontações, benfeitorias, título e data de
aquisição e anotações (número, livro e folha) do registro imobiliário.

VII - Taxa dos juros a pagar e da comissão de fiscalização, se
houver, e tempo de seu pagamento.

VIII - Praça do pagamento.
IX - Data e lugar da emissão.
X - Assinatura do próprio punho do emitente ou de

representante com poderes especiais.
Art. 26. Aplica-se à hipoteca e ao penhor constituídos pela

cédula rural pignoratícia e hipotecária o disposto nas Seções II e fi do
Capítulo 11 deste decreto-lei.

SEÇÃO V
Da Nota de Crédito Rural

Art. 27. A nota de crédito rural conterá os seguintes requisitos,
lançados no contexto:

I - Denominação "Nota de Crédito Rural'\
11 - Data e condições de pagamento; havendo prestações

periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos termos
da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou "nos termos da cláusula
Ajuste de Prorrogação abaixo".

III • Nome do credor e a cláusula à ordem.
IV • Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por

extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o
financiamento concedido e a forma de sua utilização.

V - Taxa dos juros a pagar e da comissão de fiscalização se
houver, e tempo de seu pagamento.

VI - Praça do pagamento.
VII - Data e lugar da emissão.
VIII - Assinatura do próprio punho do emitente ou de

representante com poderes especiais.
Art. 28.' O crédito pela nota de crédito rural tem privilégio

especial sobre os bens discriminados no art. 1.563 do Código Civil.
Art. 29. (Revogado pelo DL 784/69)

CAPÍTULO III
SEÇÃO I

Da Inscrição e Averbação da Cédula de Crédito Rural

Art. 30. As cédulas de crédito rural, para terem eficácia contra
terceiros, inscrevem-se no cartório do Registro de Imóveis:

a) a cédula rural pignoratícia, no da circunscrição em que esteja
situado o imóvel de localização dos bens apenhados;

b) a cédula rural hipotecária, no da circunscrição em que esteja
situado o imóvel hipotecado;

c) a cédula rural piglloratícia e hipotecária, no da circunscrição
em que esteja situado o imóvel de localização dos bens apenhados e
no da circunscrição em que esteja situado o imóvel hipotecado.

d) a nota de crédito rural, no da circunscrição em que esteja
situado o imóvel a cuja exploração se destina o financiamento cedular.

Parágrafo único. Sendo nota de crédito rural emitida por
cooperativa, a inscrição far-se-á no cartório do registro de imóveis do
domicílio da emitente.

Art. 31. A inscrição far-se-á na ordem de apresentação da
cédula a registro em livro próprio denominado "Registro de Cédulas
de Crédito Rural", observado o disposto nos artigos 183, 188, 190 e
202 do Decreto nO 4.847, de 9 de novembro de 1939.

§ 1°. Os livros destinados ao registro das cédulas de cÍ'édito
rural serão numerados em série crescente, a começar de I, e cada livro
conterá termo de abertura. e termo de encerramento assinados pelo juiz
de direito da comarca, que rubricará todas as folhas.

§ 20
• As formalidades a que se refere o parágrafo anterior

precederão à utilização do livro.
§ 3D

• Em cada cartório, haverá, em uso, apenas um livro
"Registro de Cédula de Crédito Rural", utilizando-se o de número
subseqüente depois de findo o anterior.

Nota: o artigo e seus §§ estão tacitamente revogados pela Lei
6.015/73, que não prevê o uso deste livro, mas determina a utilização
do Livro de Registro nO 3.

Art. 32. A inscrição consistirá na anotação dos seguintes
requisitos cedulares:

a) Data do pagamento; havendo prestações periódicas ou ajuste
de prorrogação, consignar, conforme o caso, a data de cada uma delas
ou as condições a que está sujeita sua efetivação.

b) O nome do emitente, do financiador e do endossatário, se
houver.
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c) Valor do crédito deferido e o de cada um dos pagamentos
parcelados, se for o caso.

d) Praça do pagamento.
e) Data e lugar da emissão.
§ 1°. Para a inscrição, o apresentante de título oferecerá, com o

original da cédula, cópia tirada em impresso idêntico ao da cédula
com a declaração impressa "Via não negociável", em linhas paralelas
transversais.

§ 2°. O cartório conferirá a exatidão da cópia, autenticando-a.

§ 3°. Cada grupo de duzentas (200) cópias será encadernado na
ordem cronológica de seu arquivamento, em livro que o cartório
apresentará, no prazo de quinze dias da completação do grupo, ao juiz
de direito da comarca, para abri-lo e encerrá-lo, rubricando as
respectivas folhas numeradas em série crescente, a começar de I (um).

§ 4°. Nos casos do § 3° do art. 20 deste decreto-Iei, à via da
cédula destinada ao cartório será anexada cópia dos títulos de
domínio, salvo se os imóveis hipotecados se acharem registrados no
mesmo cartório.

Art. 33. Ao efetuar a inscrição ou qualquer averbação, o oficial
do registro imobiliário mencionará, no respectivo ato, a existência de
qualquer documento anexo à cédula e nele aporá sua rubrica,
independentemente de outra qualquer formalidade.

Art. 34. : cartório anotará a inscrição, com indicação do
número de ordem, livro e folhas, bem como o valor dos emolumentos
cobrados, no verso da cédula, além de mencionar, se for o caso, os
anexos apresentados. .

Parágrafo único. Pela inscrição da cédula, o oficial cobrará do
interessado os seguintes emolumentos, dos quais 80% (oitenta por
cento) caberão ao oficial do registro imobiliário e 20% (vinte por
cento) ao juiz de direito da comarca, parcela que será recolhida no
Banco do Brasil S/A e levantada quando das correições a que se '
referem o art. 40.

Nota: A parte final, relativa aos 20%, foi declarada
inconstitucional, e sua vigência suspensa pela Resolução nO 66/77, do
Senado Federal.

a) até Cr$ 200.000 - 0,1%;
b) de Cr$ 200.001 a Cr$ 500.000 - 0,2%;
c) de Cr$ 500.001 a Cr$ 1.000.000 - 0,3%;
d) de Cr$ 1.000.001 a Cr$ 1.500.000 - 0,4%;
e) acima de Cr$ 1.500.000 - 0,5%; máximo de 1/4 (um quarto)

do salário mínimo da região.
Art. 35. O oficial recusará efetuar a inscrição, se já houver

registro anterior no grau de prioridade declarado no texto da cédula,
considerando-se nulo o ato que infringir este dispositivo.

Art. 36. Para os fins previsto!r no art. 30 deste decreto-Iei,
averbar-se-ão, à margem da inscrição da cédula, os endqssos
posteriores à inscrição, as menções adicionais, aditivos, avisos de
prolTogação e qualquer ato que promova alteração na garantia ou nas
condições pactuadas.

g 1°. Dispensa-se·a averbação dos pagamentos parciais e do
endosso das instituições fmanciadora em operações de redesconto ou
caução. .

§ 2°. Os emolumentos devidos pelos atos referidos nes~ Ílrtifo
serão calculados na base de '10% (dez por cento) sobre os valores da
tabela constante do parágrafo único do art. 34 deste decreto-Iei,
cabendo ao oficial as mesmas percentagens estabelecidas naquele
dispositivo.

Art. 37. Os emolumentos devidos pela inscrição da cédula ou
pela averbação de atos posteriores poderão ser pagos pelo credor, a
débito da conta a que se refere o art. 4° deste decreto-lei.

Art. 38. As inscrições das cédulas e as averbações posteriores
serão efetuadas no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da apresentação
do título, sob pena de responsabilidade funcional do oficial
ep.carregado de promover os atos necessários.

§ 1°. A transgressão do disposto neste artigo poderá ser
comunicada ao juiz de direito da comarca pelos interessados ou por
qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato.

§ 2°. Recebida a comunicação, o juiz instaurará imediatamente
inquérito administrativo.

§ 3°. Apurada a irregularidade, o oficial pagará multa de valor
correspondente aos emolumentos que seriam cobrados por dia .de
atraso, aplicada pelo juiz de direito da comarca, deve~do a res~ectlva

importância ser recolhida, dentro de 15 (qumze) dias, a
estabelecimento bancário, que a transferirá ao Banco Central da
República do Brasil, para crédito do Fundo Geral para Agricultura e
Indústria - "Funagri", criado pelo Decreto n° 56.835, de 3 de setembro
de 1965.

SEÇÃOII
Do Cancelamento da Inscrição da Cédula de Crédito Rural
Art. 39. Cancela-se a inscrição mediante a averbação, no livro

próprio, da ordem judicial competente ou prova da quitação da cédula,
lançada no próprio título ou passada em documento em separado com
força probante.

§ 1°. Da averbação do cancelamento da inscrição constarão as
caracteristicas do instrumento de quitação ou a declaração, sendo o
caso, de que a quitação foi passada na própria cédula, indicando-se,
em qualquer !tipótese, o nome do quitante e a data da quitação; a
ordem judicial de cancelamento será também referida na averbação,
pela indicação da data do mandado, juízo de que procede, nome do
juiz que o subscreve e demais características ocorrentes.

§ 2°. Arquivar-se-á no cartório a ordem judicial de
cancelamento da inscrição ou urna das vias do documento particular
da quitação da cédula, procedendo-se corno se dispõe no § 3° do art.
32 deste decreto-lei.

§ 3°. Aplicam-se ao cancelamento da inscrição as disposições
do § 2°, art. 36, e l\S do art. 38 e seus parágrafos.

SEÇÃOIlI
Da Correição dos Livros de Inscrição da Céd. de Crédito Rural

Art. 40. O juiz de direito da comarca procederá à correição no
livro "Registro de Cédulas de Crédito Rural", uma vez por semestre,
no mínimo.

CAPÍTULO IV
Da Ação Para Cobranças de Cédula de Crédito Rural

Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de
crédito rural.

§ 1°. Penhorados os bens constitutivos da garantia real; assistirá
ao credor o direito de promover, a qualquer tempo, contestada ou não
a ação, a venda daqueles bens, observado o disposto nos art~. 704 e
705 do Código de Processo Civil, podendo ainda levantar de~de logo,
mediante caução idônea, o produto líquido da venda, à conta e no
limite de seu crédito, prosseguindo-se na ação.

Vide: CPC de J939. No atual. arts. 1113 a 11J6.

§ 2°. Decidida a ação por sentença passada em julgado, o credor
restituirá a quantia ou o excesso levantado, conforme seja a ação
julgada improcedente total ou parcialmente, sem prejuízo doutras
cominações da lei processual.

§ 3°. Da caução a que se refere o § 1° dispensam-se as
cooperativas rurais e as instituições financeiras públicasi(art. 22 da Lei
nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964), inclusive o Banco do Brasil S.
A.
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CAPÍTULO VII
Disposições Especiais

CAPÍTULO V
Da Nota Promissória Rural

Art. 42. Nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola,
extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores
rurais ou por suas cooperativas; nos recebimentos, pelas cooperativas,
de produtos da mesma natureza entregue pelos seus cooperados, e nas
entregas de bens de produção ou de consumo, feitas pelas
cooperativas aos seus associados poderá ser utilizada, como título de
crédito, a nota promissória rural, nos termos deste decreto-lei.

Parágrafo único. A nota promissória rural emitida pelas
cooperativas a favor de seus cooperados, ao receberem produtos
entregues por estes, constitui promessa de pagamento representativa
de adiantamento por conta do preço dos produtos recebidos para
venda.

Art. 43. A nota promissória rural conterá os seguintes
requisitos, lançados no contexto:

I - Denominação "Nota Promissória Rural".
II - Data do pagamento.

III - Nome da pessoa ou entidade que vende ou entrega os bens
e à qual deve ser paga, seguido da cláusula à ordem.

IV - Praça do pagamento.
V - Soma a pagar em dinheiro, lançada em algarismos e por

extenso, que corresponderá ao preço dos produtos adquiridos ou
recebidos ou no adiantamento por conta do preço dos produtos
recebidos para venda.

VI - Indicação dos produtos objeto da compra e venda ou da
entrega.

VII - Data e lugar da emissão.

VIII - Assinatura do próprio punho do emitente ou de
representante com poderes especiais.

Art. 44. Cabe ação executiva para a cobrança da nota
promissória rural.

Parágrafo único. Penhorados os bens indicados na nota
promissória rural, ou, em sua vez, outros da mesma espécie, qualidade
e quantidade pertencentes ao emitente, assistirá ao credor o direito de
proceder nos termos do § 1° do art. 41, observado o disposto nos
demais parágrafos do mesmo artigo.

Art. 45. A nota promissória rural goza de privilégio especial
sobre os bens enumerados no art. 1.563 do Código Civil.

CAPÍTULO VI
Da Duplicata Rural

Art. 46. Nas vendas a prazo de quaisquer bens de natureza
agrícola, extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por
produtores rurais ou por suas cooperativas, poderá ser utiliZada
também, como título de crédito, a duplicata rural, nos termos deste
decreto-lei.

Art. 47. Emitida a duplicata rural pelo vendedor, este ficará
obrigado a entregá-la ou a remetê-la ao comprador, que a devolverá
depois de assiná-la.

Art. 48;': A duplicata rural conterá os seguintes requisitos,
lançados no cOlllexto:

I - Denominação "Duplicata Rural".
II - Data do pagamento, ou a declaração de dar-se a tantos dias

i da data da apresentação ou de ser à vista.
III - Nome e domicílio do vendedor.
IV - Nome e domicílio do comprador.
V - Soma a pagar em dinheiro, lançada em algarismos e por

extenso, que corresponderá ao preço dos produtos adquiridos.
VI - Praça do pagamento.
VII - Indicação dos produtos objetos da compra e venda.
VIII - Data.e lugar da emissão.
IX - Cláusula à ordem.

X < Reconhecimento de sua exatidão e a obrigâÇão de pagá-la,
para ser firmada do próprio punho do comprador 9U de repr~sentantes

com poderes especiais.
XI - Assinatura do próprio punho do vendedor ou de

representante com poderes especiais.
Art. 49. A perda ou extravio da duplicata rural obriga o

vendedor a extrair novo documento que contenha a expressão
"segunda via" em linhas paralelas que cruzem o título.

Art. 50. A remessa da duplicata rural poderá ser feita
diretamente pelo vendedor ou por seus representantes, por intermédio
de instituições financiadoras, procuradores ou correspondentes, que se
incumbam de apresentá-la ao comprador, na praça ou no lugar de seu
domicílio, podendo os intermediários devolvê-la depois de assinada
ou conservá-la em seu poder até o momento do resgate;. segundo as
instruções de quem lhe cometeu o encargo.

Art. 51. Quando não for à vista, o comprador deverá devolver a
duplicata rural ao apresentante dentro do prazo de 10 (dez) dias
contados da data da apresentação, devidamente assinada ou
acompanhada de declaração por escrito, contendo as razões da falta de
aceite.

Parágrafo único. Na hipótese de não devolução do título dentro
do prazo a que se refere este artigo, assiste ao vendedor o direito de
protestá-lo por falta de aceite.

Art. 52. Cabe ação executiva para cobrança da duplicata rural.
Art. 53. A duplicata rural goza de privilégio especial sobre os

bens enumerados no art. 1.563 do Código Civil.
Art. 54. Incorrerá na pena de reclusão por um a quatro anos,

além da multa de 10% (dez por cento) sobre o respectivo montante, o
que expedir duplicata rural que não corresponda a uma venda efetiva
de quaisquer dos bens a que se refere o art. 46, entregues real ou
simbolicamente.

SEÇÃO I
Das Garantias da Cédula de Crédito Rural

Art. 55. Podem ser objeto de penhor cedular os gêneros
oriundos da produção agrícola, extrativa ou pastonl, ainda que
destinados a beneficiamento ou transformação.

Art. 56. Podem ainda ser objeto de penhor cedular os seguintes
bens e respectivos acessórios, quando destinados aos serviços das
atividades rurais:

I - caminhões, camionetas de carga, furgões, jipes e quaisquer
veículos automotores ou de tração mecânica;

II - carretas, carroças, carros, carroções e quaisquer veículos
não automotores;

m-canoas, barcas, balsas e embarcações fluviais, com ou sem
motores;

IV - máquinas e utensilios destinados ao preparo de rações ou
ao beneficiam~nto, armazenagem, industrialização, frigorificação,
conservação, acondicionamento e transporte de produtos e
subprodu~os agropecuários ou extrativos, ou utilizados nas atividades
rurais, bem como bombas, motores, çanos e demais pertences de
irrigação;

V - incubadoras, chocadeiras, criadeiras, pinteiros e galinheiros
desmontáveis ou móveis, gaiolas, bebedouros, campânulas e quaisquer
máquinas e utensílios usados nas explorações avicolas e agropastoris.

Parágrafo único. O penhor será anotado nos assentamentos
próprios da repartição competente para expedição de licença dos
veículos, quando for o caso.

Art. 57. Os bens apenhados poderão ser objeto de novo penhor
cédular e o simples regist10 da respectiva cédula equivalerá à
averbação, na anterior, do penhor constituído em grau subseqüente.

Art. 58. Em caso de mais de um financiamento, sendo os
mesmos o emitente da cédula, o credor e os bens apenhados, poderá
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estender-se ao~ financiamentos subseqüentes o penhor originariamente
constituido, nlediante menção da extensão nas cédulas posteriores,
reputando-se um só penhor com cédulas rurais distintas.

§ 1°. A extensão será apenas averbada à margem da inscrição
anterior e não impede que sejam vinculados outros bens à garantia.

§ 2°. Havendo vinculação de novos bens, além da averbação,
estará a cédula também sujeita a inscrição no cartório do registro de
imóveis.

§ 3°. Não será possível a extensão da garantia se tiver havido
endosso ou se os bens vinculados já houverem sido objeto de nova
gravação para com terceiros.

Art. 59. A venda dos bens apenhados ou hipotecados pela
cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor, por
escrito.

Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota
promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas
de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado, porém, o
protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus
avalistas.

§ 1°. O endossatário ou o portador de nota promissória rural ou
duplicata rural não tem direito de regresso contra o primeiro
endossante e seus avalistas.

§ 2°. É nulo o aval dado em nota promissória rural ou duplicata
rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da
empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas.

§ 3°. Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou
pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da
empresa emitente, por esta ou por outras pessoas juridicas.

§ 4°. Às transações realizadas entre produtores rurais e entre
estes e suas cooperativas não se aplicam as disposições dos parágrafos
anteriores.

SEÇÃO 11
Dos prazos e Prorrogações da Cédula de Crédito Rural

Art. 61. O prazo do penhor agrícola não excederá de três anos,
prorrogável por até mais três, e o do penhor pecuário não admite prazo
superior a cinco anos, prorrogável por até mais três, e embora
vencidos permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens que a
constituem.

Parágrafo único. Vencidos os prazos de seis anos para o penhor
agrícola e de 'oito anos para o penhor pecuário, devem esses penhores
ser reconstituídos, mediante lavratura de aditivo, se não executados.

Art. 62. As prorrogações de vencimento de que trata o art. 13
deste decreto-Iei serão anotadas na cédula pelo próprio credor,
devendo ser averbadas à margem das respectivas inscrições, e seu
processamento, quando cumpridas regularmente todas as obrigações,
cedulares e legais, far-se-á por simples requerimento do credor ao
oficial do registro de imóveis competente.

Parágrafo único. Somente exigirão lavratura de ativo as
prorrogações que tiverem de ser concedidas sem o cumprimento das
condições a que se subordinarem ou após o término do período
estabelecido na cédula.

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais

Art. 63. Dentro do prazo da cédula, o credor, se assim o
entender, poderá autorizar o emitente a dispor de parte ou de todos os
bens da garantia, na forma e condições que convencionarem.

. Art. 64. Os bens dados em garantia assegurarão o pagamento do
plincipal, juros, comissões, pena convencional, despesas legais e
convencionais, com as preferências estabelecidas na legislação em
vigor.

Art. 65. Se baixar no mercado o valor dos bens da garantia ou
se se verificar qualquer ocorrência que determine diminuição ou
depreciação da garantia constituída, o emitente reforçará essa garantia
dentro do prazo de quinze dias da notificação que o credor lhe fizer,
por carta enviada pelo correio, sob registro, ou pelo oficial de registro
de títulos e documentos da comarca.

Parágrafo único. Nos casos de substituição de animais por
morte ou inutilização, assiste ao credor o direito de exigir que os
substitutos sejam da mesma espécie e categoria dos substituídos.

Art. 66. Quando o penhor for constituído por animais, o
emitente da cédula fica obrigado a manter todo o rebanho, inclusive os
animais adquiridos com o financiamento, se for o caso, protegidos
pelas medidas sanitárias e profiláticas recomendadas em cada caso,
contra a incidência de zoonoses, moléstias infecciosas ou parasitárias
de ocorrência freqüente na região.

Art. 67. Nos fmanciamentos pecuanos poderá ser
convencionado que o eminente se obriga a não vender, sem
autorização por escrito do credor, durante a vigência do título, crias
fêmeas ou vacas aptas à procriação, assistindo ao credor, na hipótese
de não observância dessas condições, o direito de dar por vencida a
cédula e exigir o total da dívida dela resultante, independentemente de
aviso extrajudicial ou interpelação iudicial. .

Art. 68. Se os bens vinculados em penhor ou em hipoteca à
cédula de crédito rural pertencerem a terceiros, estes subscreverão
também o título, para que se constitua a garantia.

Art. 69. Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos
pela cédula de crédito rural não serão penhorados arrestados ou
seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro
empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro
empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às
autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob
pena de responderem pelos prejuizos resultantes àe sua omissão.

Art. 70. O emitente da cédula de crédito rural, com ou sem
garantia real, manterá em dia o pagamento dos tributos e encargos
fiscais, previdenciários e trabalhistas de sua responsabilidade,
inclusive a remuneração dos trabalhadores rurais, exibindo ao credor
os respectivos comprovantes sempre que lhe forem exigidos.

Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não,
judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da
nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá
ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios
em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade
competente na petição de cobrança ou da hai?ilitação de crédi!R.

Art. 72. As cédulas de crédito rural, a nota promissória I e a
duplicata rural poderão ser redescontadas no Banco Centra da
República do Brasil, nas condições estabelecidas pelo Conse o
Monetário Nacional.

Art. 73. É também da competência do Conselho Monetário \
Nacional a fixação das taxas de desconto da nota promissória rural e
da duplicata rural, que poderão ser elevadas de 1% aobo em caso de .

I,
m~. ~

Art. 74. Dentro do prazo da nota promissória rural e da
duplicata rural, poderão ser feitos pagamentos parciais.

Parágrafo-único. Ocorrida a hipótese, o credor declarará, no
verso do título, sobre sua assinatura, a importância rece,bida e a. data

. do recebimento, tornando-se exigível apenas o saldo. \ ~ .

Art. 75. Na hipótese de nomeação, por qualquer ~ircunstância,
de depositário para os bens apenhados, instituído! judicial ou
convencionalmente, entrará ele também na posse iimediata das
máquinas e de todas as instalações e pertences acaso' necessários à
transformação dos referidos bens nos produtos a que se tiver qbrigado
o emitente na respectiva cédula. .

Art. "16. Serão segurados, até fmal resgate dil cédula, os bens
nela descritos e caracterizados, observada a vigehte legislação de
seguros obrigatórios.
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Art. '77. .As cédulas de crédito rural, a nota promissória rural e a
duplicata rural obedecerão aos modelos anexos -de n?s 1 a 6..

Parágrafo único. Sem caráter de requisito essenc~al, as cédulas
de crédito rural poderão conter disposições que resultem das
peculiaridades do financiamento rural.

Art. 78. A exigência constante do art. 22 da Lei n° 4.947, de 6
de abril de 1966, não se aplica às operações de crédito rural proposta
por produtores rurais e suas cooperativas, de conformidade com o
disposto no art. 37 da lei nO 4.829, de 5 de novembro de 1965.

Parágrafo único. A comunicação do Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, de ajuizamento da cobrança de dívida fiscal ou de
multa, impedirá a concessão de crédito rural ao devedor, a partir da
data do recebimento da comunicação, pela "instituição financiadora,
salvo se for depositado em juízo o valor do débito em litígio.

CAPÍTULO IX
Disposições Transitórias

Art. 79. Este decreto-lei entrará em vigor noventa (90) dias
depois de publicado, revogando-se a Lei nO 3.253, de 2Tde agosto de
1957, e as disposições em contrário.

Art. 80. As folhas em branco dos livros de registro das
"Cédulas de Crédito Rural" sob o império da Lei n° 3.253, de 27 de
agosto de 1957, serão inutilizadas, na data da vigência do presente
decreto-lei, pelo chefe da repartição arrecadadora federal a que
pertencem, e devidamente guardados os livros.

Brasília, 14 de fevereiro de 1967; 1460 da Independência e 79°
da República

H. CASTELO BRANCO
Severo Fagundes Gomes
Octávio Bulhões.

DECRETO.LEI N9 784 - DE 25 Dl::
AGÔSTO DE 1969

Dispõe sõbre o crédito rural e clá ou
tras providências.

o Pr'~sidente da República. usando
das atrlbuições que lhe confere o ar~

tigo 29, parágrafo 19 , do A~o Insti
tucional n9 5. de 13 de d~zE'mbro de
1953. resolve baixar o seg1lll1;e D"·
Cl'Elt·:>.I'l3i:

Art. 19 O item !II do al'lí!;o 11, da
Lei n9 4.829, de 5 de novembro de
1965. passa a vigorar com a seguinte
l'edaçao:

"III - Crédito às Cl}Jperatlvas
c!e Pl'o:iutores rurais, .~cmo ante
c:pação de recursos pata ~uncio.

nament·!) e apanllhamento, inclu
sive para inte!l:!'o.lização de cotas-

partes de capital SOCIal, de-scmaào
a prog:oamas de investimento e ou
tras flnalidades, presta('üo de ser
viços aos cooperados, Ófoffi como
pàora financiar êstes. na.~ mesmas
c:onàições estabele-claas para as
operações diretas de crédito ru
oral, os trabalhos de custeio, cole.
ta. transportes, estocagam Co :lo
rcmercialízação "do. proàução res
p~ctlva e os ga15tos com me1l10l'a.
mento d.·e suas propriedal'23·'.

Art. 29 O artigo 29, da Lei nO 4.829,
de 5 dEi novembro de 1955, :Ja~s3, a "i•.
gorar cem a seguinte redaçüo:

"Art. 29 _ A critério da entidade
financiadora. os bens adquiridos
e as cultm'as custeadas ou for
madas per meio da créd:to rural
poderão ser vincula~os ao respec
tivo instrumento contratual in.
clusive titulo dE. crédito rural. co
mo garantia especml.
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Par,ágráfo único. Em qua!q'.l~r
caso, os bens l:' cultur:>:; a qne se
refere êst-e artigo sõme:ltc pcd::.
rão Eer alienados ou gr?nrkls (.nl
fav<lr d.:! terce:ros, median:e C011
ccrd5.nc:a expressa da el~cid::..de
financiadora" .

Art. 39 Os beneficios p:·evist.os Pll":;::
1'0. o crédito rural pela Lei ~l~ 4.82&.
de 5 dei novembro de 19~5. ficam ex
tensivos ás pe,ssuas físícas on juríd:
cas que, embora não conceítuada.> cc
!no "produtor rural", se de:llcam ,,\
pesqui,sa e it produção d'! ,sm~~ntes

e mudas melhoradas ou à prestação
em ímóveis ruraís, de serncos meca_
llizudos de natureza agrlC'Jia inclu-
si\'é\ de proteção do solo. •

Art. 49 :f:5te Decreto.lei entrará em
vigor na data de 'sua pub!iw~ã') re
vogados o parúgrafo ún!co do arti/Zo
14. da Lei n° 4,829, de 5 de nO':embro

da 19E5. os artigos' 16 e 29 <ia Decr'e
'to.lei n 9 167, dl' 14 de fevereiro ele
1~5'7 e dZmais dispisições E:m con
trário.

Brasília, 25 de agô,sto d~ 19ê9:
1489 da Independêncía e 319 da
Rt'ptiblica.

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
IVO Ar;;ua .t'erelTa

DECRETO-LEI N9 785 - DE 25 DE

AGÔSTO DE 1969

D!spõe sôbre infrações ,às normas re·
lativas à saúde e respectivas pen:!
lidad2S.

O presidente da Reptiblica no uso
das atribuições que lhe confere o § 19

LEI N° 5.589, DE 03 DE JULHO DE 1970

TÍTULOS OU CERTIFICADOS E
CAUTELAS DE AÇÕES E DEBÊNTURES
DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS DE
CAPITAL ABERTO; DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 10 DO ART.34 E AO ART.74 DA LEI N°
4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965; ALTERA
O ART.13 DO DECRETO-LEI N° 401, DE 30
DE . DEZEMBRO DE 1968; DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO 11 DO § 3° DO
ART.52 DA LEI N° 5.172,. DE 25 DE
OUTUBRO DE 1966; ALTERA OS ARTIGOS
88 E 129 DO DECRETO-LEI N° 2.627, DE 26
DE SETEMBRO DE 1940, E DÁ OUTRAS'
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Os títulos ou certificados de ações, debêntures ou
obrigações, suas cautelas representativas, de emissão das sociedades
l1IDônimas de capital aberto, as duplicatas emitidas ou endossadas pelo
emitente, bet:n como os contratos de compra e venda de moeda
estrangeira e quaisquer outros documentos firmados pelas instituições
financeiras, podem ser autenticados mediante chancela mecânica,
obedecidas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional 
CMN.

* Artigo com redação determinada pela Lei nO 7.-164, de 18 de abril de 1986.

Parágrafo único. Aquele que utilizar chancela mecânica obriga
se e responde integralmente pela legitimidade e valor dos títulos e
endossos assim autenticados inclusive nos casos de uso indevido ou
irregular de tal processo, por quem quer que seja.
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* Parágrafo com redação determinada pela Lei nO 6.304, de 16
de dezembro de 1971.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

LEI N° 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

DISPÕE SOBRE OS REGISTROS PúBLICOS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Das Disposições Gerais

.•• ~ j .

Centro-Oeste, através das instituições financeiras federais de caráter
regional, mediante a execução de programas de financiamento aos
setores produtivos, em consonância com os respectivos planos
regionais de desenvolvimento.

§ 10 Na aplicação de seus recursos, os Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficarão a salvo
das restrições de controle monetário de natureza conjuntural e deverão
destinar crédito diferenciado dos usualmente adotados pelas
instituições financeiras, em função das reais necessidades das regiões
beneficiárias.

LEI N° 7.843, DE 18 DE OUTUBRO DE 1989

Art. 1° - As obrigações que vencerem a partir da data da
publicação desta Lei, decorrentes de contratos celebrados até 15 de
janeiro de 1989, vinculados à variação da OTN fiscal, e não regidos
pelo art.1 da Lei nO 7.774, de 8 de junho de 1989, serão atualizadas:

I - até 31 de janeiro de 1989, pela OTN fiscal de NCz$ 6,92,
multiplicada por 1,1483;

11 - de l° de fevereiro a 1° de julho de 1989, pela variação do
Bônus do Tesouro Nacional - BTN;

m- a partir de 1° de julho de 1989, pela variação do BTN fiscal.
Parágrafo único. Se o contrato previr índice substitutivo à 0TIi

fiscal, prevalecerá, a partir de 16 de janeiro de 1989, o
convencionado.

Art. 2° - Os valores expressos em quantidades de Salário-Mínimo
de Referência - SMR, na legislação em vigor, ou a ele vinculados,
passam a ser calculados em função do Bônus do Tesouro Nacional, à
razão de 40 BTNs para cada SMR.

Parágrafo único. Até 31 de julho de 1989, são mantidos
inalterados os valores resultantes dos cálculos efetuados com base nos
fatores vigentes em 3 de julho de 1989.

CAPÍTULO IV
Da Publicidade

Art. 19 - A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou
em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo
oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais
de 5 (cinco) dias.

§ 1° A certidão, de inteiro teor, poderá ser extraída por meio
datilográfico ou reprográfico. ..

§ 2° As certidões do Registro Civil de Pessoas Naturais
mencionarão, sempre, a data em que foi lavrado o assento e serão
manuscritas ou datilografadas e, no caso de adoção de papéis
impressos, ôs claros serão preenchidos também em manuscrito ou
datilografados.

§ 3° Nas certidões de registro· civil, não se mencionará a
circunstância de ser legitima, ou não, a filiação, salvo a requerimento
do próprio interessado, ou em virtude de determinação judicial.

§ 4° As certidões de nascimento mencionarão, além da data em
que foi feito o assento, a data, por extenso, do nascimento e, ainda,
expressamente, o lugar onde o fato houver oéorrido.

§ 5° As certidões extraídas dos registros públicos deverão ser
fornecidas em papel e mediante escrita que permitam a sua reprodução
por fotocópia, ou outro processo equivalente..................................................................................................................
............................................................" .

DISPÕE SOBRE
MONETÁRIA DAS
MENCIONA, E
PROVIDÊNCIAS.

A ATUALIZAÇÃO
OBRIGAÇÕES QUE

DÁ OUTRAS

LEI N° 1.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

REGULAMENTA O ART.159, I, C, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI O FUNDO
CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO
NORTE - FNO, O FUNDO CONSTITUCIONAL· DE
FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE E O
FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Ficam criados o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte-FNO, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, para fins de aplicação dos
recursos de que trata a alínea "c" do inciso I do art.159 da
Constituiçao Federal, os quais se organizarão e funcionarão nos
.tennos desta Lei.

• Vide a Lei lI· 9.126, de /O/IU995, sobre aplicação da TJLP. a par/ir de
0/107/1995, aOl/fundos criados par este artigo.

1- Das Finalidades e Diretrizes Gerais

...........................................................................................................
Art. 4° - As obrigaç6es decorrentes de operações de crédito rural

celebradas até 15 d~ janeiro de 1989, e relativas aos contratos de valor
inferior a 2.500 OTN's nesta data, vencidas ou a se vencerem,
vinculadas à variação da OTN ou OTN fiscal, serão atualizadas:

I - até 31 de janeiro de 1989, pela OTN de 6,92;
11 - de 1° de fevereiro de 1989 até l° de julho de 1989, pela

variação do Bônus do TesouroNacional- BTN;

m-a partir de 1° dejulho de 1989, pela variação do BTN fiscal.
Parágrafo único. Fica assegurada a prorrogação dos vencim.entos

de operações rurais, obedecidos os encargos vigentes, quando o
rendimento propiciado pela atividade objeto de financiamento for
insqficiente para o resgate da dívida, ou a falta de pagamento tenha
decorrido de frustração de safras, falta de mercado para os produtos
ou outros motivos alheios à vontade e diligência do devedor,
assegurada a mesma fonte de recursos do cr,édito original.

LEI N° 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• h •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 2° - Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,.
Nordeste e Centro-Oeste têm por objetivo contribuir para o
desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e

DISPÕE SOBRE
AGRÍCOLA.

A POLÍTICA
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CAPíTULO III
Do Planejamento Agricola

Art. 9" - O Ministério da Agricultura e Refonna Agrária 
MARA coordenará, a nível nacional, as atividades de planejamento
agrícola, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios.

CAPíTULO XIII
Do Crédito Rural

Art. 48 - O crédito rural, instrumento de financiamento da
atividade rural, será suprido por todos os agentes financeiros sem
discriminação entre eles, mediante aplicação compulsória, recursos
próprios livres, dotações das operações oficiais de crédito, fundos e
quaisquer outros recursos, com os seguintes objetivos:

I - estimular os investimentos' rurais para produção,
extrativismo não predatório, annazenamento, beneficiamento e
instalação de agroindústria, sendo esta, quando realizada por produtor
rural ou suas fonnas associativas;

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção, do
em'ativismo não predatório e da comercialização de produtos
agropecuários;

III - incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de
produção, visando ao aumento da produtividade, a melhoria do padrão
de vida das populações rurais e à adequada conservação do solo e
preservação do meio ambiente;

IV - (vetado);
V - propiciar, através de modalidade de crédito fundiário, a

aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores,
posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais;

VI - desenvolver atividades florestais e pesqueiras.
Art. 49 - O crédito rural terá como beneficiários produtores

rurais extrativistas não predatórios e indígenas, assistidos por
instituições competentes, pessoas fisicas ou jurídicas que, embora não
conceituadas como produtores rurais, se dediquem às seguintes
atividades vinculadas ao setor:

I - produção de mudas ou sementes básicas, fiscalizadas ou
certificadas;

11 - produção de sêmen para inseminação artificial e embriões;
m _- atividades de pesca artesanal e aqüicuItura para fins

comerciais;
IV - atividades florestais e pesqueiras.
Art. 50 - A concessão de crédito rural, observará os seguintes

preceitos básicos:

I - idoneidade do tomador;
11 - fiscalização pelo financiador;
m - liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por

intennédio de suas associações fonnais ou infonnais, ou organizações
cooperativas;

IV - liberação do crédito em função do ciclo da produção e da
capacidade de ampliação do financiamento;

V - prazos e épocas de reembolso ajustados à natureza e
especificidade das operações rurais, bem como à capacidade de
pagamento e às épocas nonnais de comercialização dos bens
produzidos pelas atividades financeiras.

§ l° (Vetado).
§ 2° Poderá exigir-se dos demais produtores rurais contrapartida

de recursos próprios, em percentuais diferenciados, tendo em conta a
natureza e o interesse da exploração agrícola.

§ 3° A aprovação do crédito rural levará sempre em conta o
zoneamento agroecológico.

Art. 52 - O Poder Público assegurará crédito rural especial e
diferenciado aos produtores rurais assentados em áreas de reConna
agrária.
.................................................................................................................

Art. 58 - A apólice de seguro agrícola poderá constituir garantia
nas operações de crédito rural.
. .

CAPíTULO XVIII
Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Rural

Art. 8I - São fontes de recursos financeiros para o crédito rural:
I - (vetado);
11 - programas oficiais de fomento;

III - cáderneta de poupança rural operadas por instituições
públicas e privadas;

IV - recursos financeiros de origem externa, decorrentes de
empréstimos, acordos ou convênios, especialmente reservados para
aplicações em crédito rural;

V - recursOs captados pelas cooperativas de crédito rural;
VI - multas aplicadas a instituições do sistema financeiro pelo

descumprimento de leis e nonnas de crédito rural;
VII - (vetado);
VIII - recursos orçamentários da União;
IX - (vetado); _
X - outros recursos 'que venham a ser alocados pelo Poder

Público.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL, INSTITUI
PLANO DE CUSTEIO, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS.

Lei Orgânica Da Seguridade Social

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

TíTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

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

CAPíTULO XI
Da Prova de Inexistência de Débito

Art. 47 - É exigida Certidão Negativa de Débito -, CNú;-',
fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos:

*Artigo, "capul': com redação dada pela Lei nO 9.032. de 28/0411995.

I - da empresa:
a) na contratação com o Poder Público e no recebimento de

beneficios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele;
b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem- imóvel

ou direito a ele relativo; ,,,
, c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de I

valor superior' a Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil!
cruzeiros) incorporado ao ativo pennanente da empresa; i

d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ~to

relativo a baixa ou redução de capital de finna individual, redução/de
capital social, cisão total ou parcial, transfonnação ou extinçã~'de
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entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de
cotas de sociedades de responsabilidade limitada;

*Alínea "d" com redação dada pela Lei n' 9.528, de 10!12/1997.

II - do proprietário, pessoa fisica ou jurídica, de obra de
construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis,
salvo no caso do inciso vm do art.30.

§ l° A prova de inexistência de.débito deve ser exigida da
empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e
obras de construção civil, independentemente do local ondé se
encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança
de qualquer débito apurado posteriormente.

§ 2° A prova de inexistência de débito, quando exigível ao
incorporador, independe da apresentada no registro de imóveis por
ocasião da inscrição do memorial de incorporação.

§ 3° Fica dispensada a transcrição, em instrumento público ou
particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência
de débito, bastando a referência ao seu número de série e data da
emissão, bem como a guardado documento comprobatório à
disposição dos órgãos competentes.

§ 4° O documento comprobatório de inexistência de débito
poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação
de sua finalidade, exceto no caso do inciso II deste artigo.

§ 5° O prazo de validade da Certidão Negativa de Débito - CND
é de 6 (seis) meses, contados da data de sua emissão.

*§ 5'com redação dada pela Lei n' 9.032, de 28/0411995.

§ 6° Independe de prova de inexistência de débito:
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que

constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o
qual já foi feita a prova;

b) a constituição de garantia para concessão de crédito rural, em
qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito pública ~u

privada desde que o contribuinte referido no art.25, não seja
responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua
produção para a Seguridade Social;

c) a averbação prevista no inciso II deste artigo, relativa a
imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro
de 1966.

§ 7" O condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra
de construção civil não incorporada na forma da Lei nO 4.591, de 16 de
dezembro' de 1964 poderá obter documento comprobatório de
inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das
contribuições relativas à sua unidade, conforme dispuser o
regulamento.

§ 8° No caso de parcelamento, a Certidão Negativa de Débito 
CND somente será emitida mediante a apresentação de garantia,
ressalvada a hipótese prevista na alínea "a" do inciso I deste artigo.

*§ 8'acrescido pela Lei n' 9.032, de 28/0411995.

TÍTULovm
Das Disposições Finais e Transitórias

..... .,. .

CAPÍTULO II
Das Demais Disposições

Art. 95 - Constitui crime:
a) deixar de incluir na folha de pagamentos da empresa os

segprados empregado, empresário, trabalhador avulso ou autôl).omo
qUi"lhe prestem serviços;

b) deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da
cOlitabilidade da empresa o montante das quantias descontadas dos
segurados e o das contribuições da empresa;

c) omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos,
remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de
contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes;

d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra
importância devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou
do público;

e) deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade Social
que tenham integrado. custos ou despesas contábeis relativos a
produtos ou serviços vendidos;

f) deixar de pagar salário-familia, salário-maternidade, aUXIlio
natalidade ou outro beneficio devido a segurado, quando as
respectivas quotas e valores já tiverem sido reembolsados à empresa;

* Sem efeito poro o auxílio-natalidade a portirde 0110111996. porforça da disposto
. na Lei n'8.742, de 0711211993.

g) inserir ou fazer inserir em folha de pagamentos, pessoa que
não possui a qualidade de segurado obrigatório;

h) inserir ou fazer inserir em Carteira de Trabalho e Previdência
Social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito
perante a Seguridade Social, declaração falsa ou diversa da que
deveria ser feita;

i) inserir ou fazer inserir em documentos contábeis ou outros
relacionados com as obrigações da empresa declaração falsa ou
diversa da que deveria constar, bem como omitir elementos exigidos
pelas normas legais ou regulamentares específicas;

j) obter ou tentar obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita,
em prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social ou de suas
entidades, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artificio,
contrafação, imitação, alteração ardilosa, falsificação ou qualquer
outro meio fraudulento.

§ l° No caso dos crimes caracterizados nas alíneas "d", "e" e "f'
deste artigo, a pena será aquela estabelecida no art.5°, da Lei n° 7.492,
de 16 de junho de 1986, aplicando-se à espécie as disposições
constantes dos artigos 26, 27, 30, 31 e 33 do citado diploma legal.

§ 2° A empresa que transgredir as normas desta Lei, além das
outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser
o regulamento:

a) à suspensão de empréstimos e financiamentos, por
instituições financeiras oficiais;

b) à revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário
especial;

c) à inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual,
do Distrito Federal ou municipal;

d) à interdição para o exercicio do comércio, se for sociedade
mercantil ou comerciante individual;

e) à desqualificação para impetrar concordata;
f) à cassação de autorização para funcionar no país, quando for

o caso.

§ 3° Consideram-se pessoalmente responsáveis pelos crimes
acima caracterizados o titular de firma individual, os sócios solidários,
gerentes, diretores ou administradores que participem ou tenham
participado da gestão de empresa beneficiada, assim como o segurado
que tenha obtido vantagens.

§ 4° A Seguridade Social, através de seus órgãos competentes, e
de acordo com o regulamento, promoverá a apreensão de
comprovantes de arrecadação e de pagamento de beneficios, bem
como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábéis,
mediante lavratura do competente termo, com a finalidade de apurar
administrativamente a ocorrência dos crimes previstos neste artigo.

§ 5° O agente político só pratica o crime previsto na alínea "dO
do "caput" deste artigo, se tal recolhimento for atribuição legal sua.

*§ 5' acrescido pela Lei ,,' 9.639, de 2510511998.
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LEI N° 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
SUBVENÇÃO ECONÔMICA NAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL.

Art. 1° - É o Poder Executivo autorizado a concedér, observado
o disposto nesta Lei, subvenções econômicas a produtores rurais, sob
afu~aoo: '

* Artigo. "capul". com redOl;lio dada pela Medida Provuória nD 1.692-27. ih

28/08/1998.

*O texto deste artigo dizia:
"Art.1° - É o Poder Executivo autorizado a conceder

subvenções econômicas nas operações de crédito rural, sob a fo~a de
equalização de preços e de taxas de juros, observado o disposto nesta
Lei."

I - equalização de preços de produtos agropecuários ou vegetais
de origem extrativa;

* InCISa I acrescIda pela Medida ProvISória nD 1.692-27. de 28/08/1998 •

fi - equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros
de operações de crédito rural.

* Incuo /I acrescida pela Medida Provisória nD 1.692-27. ih 28/08/1998.

Parágrafo único. Considera-se, igualmente, subvenção de
encargos financeiros os rebates nos saldos devedores de empréstimos
rurais concedfdos. direta ou indiretamente. por bancos oficiais
fedarai!..

~ Parágrqfo úmco acreSCIda pela MedIda ProvIsória II DI.692-r. de 28 08'1998.

Art. 2° - A equalização de preços consistirá em subvenção
equivalente à parc,ela do saldo devedor de finan.ciamento que exceder
o valor de mercado do produto financiado, nas operações amparadas
pela política de g2.rantia de preços mínimos, de que trata o Decreto
Lei nO 79, de 19 de' dezembro de 1966, através de leilões em bolsas de
mercad:lrias.

§ 1° Considera-se, igualmente, subvenção de equalização de
preços, ao amparo desta Lçi, independentemente de vinculação a
operações de crédito rural:

a) a concessão de prêmio ou bonificação. apurado em leilão o~
em outra modalidade de licitação, para promover o escoamentO do
produto pelo setor privado;

b) a diferença entre o preço de exercício em contratos de opções
de venda de produtos agropecuários lançados pelo Poder Executivo e
o valor de mercado desses produtos.

*§ 1~ e alíneas. acrescidas pela Medida PrOVIsória nD I. 692-r. de 28-0811998.

§ 2° A concessão da subvenção a que se refere este artigo
exoner~, o Governo Federal da obrigação de adquirir o produto, que
deverá ser cOllJercializado pelo setor privado.

*§ 2" acrescido pela Medida Provisória nD 1.692-27. de 28 08:1998,
• HavIa. neste artigo, oparágrafo único. qU!! dizia:
"Darágrafo único. A concessão da subvenção a que .ore refere este artigo exonera o

Governo ,7edera/ da obrigação de adqUirir o produto, que deverá ser comercialiZado pelo
seJorpriVJldo. " .

Art. 3° - A concessão de subvenção econômica, sob a fo~a de
equalização de preços e de rebates nos saldos devedores de
empréstimos rurais, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios
e à fonna estabelecidos, em conjunto, pelos Ministérios da Fazenda,
do Planejamento e Orçamento e da Agricultura e do Abasteciménto.

~ Artigo, "capul" com redação dada pela ,\fedida ProVIsória nO /.692-27, de

28/08/199,8.

i O texto deste artijlo dizia:

"~rt.3 • Os Ministros de Estado da Agricultura e Reforma
Agrária e da Economia, Fazenda e Planejamento proporão ao
Preside te da República, em cada exercício fmanceiro, as necessárias
providê cias de natureza orçamentária e, ouvido o Conselho Nacional
de Políti~a Agricola, na fo~a da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de
1991, as, providências de natureza operacional, para concessão da

'"

subvenção de equalização de preços, inclusive no que diz resPeito à
fo~a de apuração do valor de mercado do produto."

Art. 4° - A subvenção de equalização de taxas de juros ficará
limitada ao diferencial de taxas entre o custo de captação de recursos,
acrescido dos custos administrativos e tributários a que estão sujeitas
as instituições financeiras oficiais, nas suas operações ativas, e os
encargos cobrados do tomador final do crédito rural.

Parágrafo único. A subvenção econômica a que se refere este
artigo estende-se aos empréstimos concedidos, a partir de }O de julho
de 1991, pelas instituições fmanceiras oficiais federais ans produtores
rurais.

Art. 5° - A concessão da subvenção de equalização de juros
obedecerá aos limites e no~as operacionais estabelecidos pelo
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, especialmente no
que diz respeito a custos de captação e de aplicação dos recursos.

Art. 6° - A aplicação irregular ou desvio dos recursos
provenientes das subvenções de que trata esta Lei sujeitará o infratór à
devolução, em dobro, da subvenção recebida, atualizada
monetariamente, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 44 da
Lei nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

Art. 7° - Cabe ao Banco Central do Brasil acompanhar e
fiscalizar as operações de crédito rural beneficiárias das subvenções
concedidas por esta Lei.

Art. 8°'· O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias, contado
da publicação desta Lei, encaminhará ao Congresso Nacional o pedido
de abertura de crédito especial necessário à cobertura, no exercício de
1992, das despesas decorrentes das subvenções.

Art. 9" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N° 8.929, DE 22 DE AGOSTO DE 1994

INSTITUI A CÉDULA DE PRODUTO
RURAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 2° - Têm legitimação para emitir CPR o produtor rural e suas
associações, inclusive cooperativas.

Art. 3° • A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu
contexto:

I - denominação "Cédula de Produto Rural";
fi - data da entrega;
li - nome do credor e cláusula à ordem;
IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação

e as especificações de qualidade e quantidade;
V - local e condições da entrega;
VI - descrição dos bens cedulannente vinculados em garantia;
vn -data e lugar da emissão;
vm - assinatura do emitente.
§ 1° Sem caráter de requisito essencial, a CPR poderá conter

outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar
de documento à parte, com a assinatura do emitente, fazendo-se, na
cédula, menção a essã circunstância.

§ 2° A descrição dos bens vinculados em garantia pode ser feita
em documento à parte, assinado pelo emitente, fazendo-se, na cédula,
menção a essa circunstância.

§ 3° A descrição do bem será feita de modo simplificado e,
quando for o caso, este será identificado pela sua numeração prÓpria,
e pelos números de registro. ou matricula no registro oficial
competente, dispensada, no caso de imóveis, a indicação das
respectivas confrontações.

Art. 4° - A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e
qualidade de produto nela previsto:
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Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega
será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se
exigível apenas o saldo.

Art. 5° - A garantia cedular da obrigação poderá consistir em:
I - hipoteca;
11 - penhor;
III - alienação fiduciária.

Art. 6° - Podem ser objeto de hipoteca cedular imóveis rurais e
urbanos.

Parágrafo único. Aplicam-se à hipoteca <:edular os preceitos da
legislação sobre hipoteca, no que não colidirem com esta Lei.

Art. 7" - Podem ser objeto de penhor cedular, nas condições desta
Lei, os bens suscetíveis de penhor rural e de penhor mercantil, bem
como os bens suscetíveis de penhor cedular.

§ 1° Salvo se se tratar de títulos de crédito, os bens apenhados
continuam na posse imediata do emitente ou do terceiro prestador da
garantia, que responde por sua guarda e conservação como fiel
depositário.

§ 2° Cuidando-se de penhor constituído por terceiro, o emitente
da cédula responderá solidariamente com o empenhador pela guarda e
conservação dos bens.

§ 3° Aplicam-se ao penhor constituído' por CPR, conforme o caso,
os preceitos da legislaçãO sobre penhor, inclusive o mercantil, o rural
e o constituído por meio de cédulas, no que não colidirem com os
desta Lei.

Art. 8° - A não identificação dos bens objeto de alienação
fiduciária não retira a eficácia da garantia, que poderá incidir sobre
outros do mesmo gênero, qualidade e quantidade, de propriedade do
garante.

Art. 9° - A CPR poderá ser aditada, ratificada e retificada por
aditivos, que a integram, datados e assinados pelo emitente e pelo
credor, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.

Art. 10 - Aplicam-se à CPR, no que forem cabiveis, as normas de
direito cambial, com as seguintes modificações:

I - os endossos devem ser completos;

TI - os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas,
tão-somente, pela existência da obrigação;

111 - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de
regresso contra avalistas.

Art. II - Além de responder pela evicção, não pode o emitente da
CPR invocar em seu beneficio o caso fortuito ou de força maior.

Art. 12 - A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no
Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.

§ JO Em caso de hipoteca e penhor, a CPR deverá também ser
averbada na matrícula do imóvel hipotecado e no Cartório de
localização dos bens apenhados.

§ 2° A inscrição ou averbação da CPR ou dos respectivos aditivos
serão efetuadas no prazo de três dias úteis, a contar da apresentação
do título, sob pena de responsabilidade funcional do oficial
encarregado de promover os atos necessários.

Art. 13 - A entrega do produto antes da data prevista na cédula
depende da anuência do credor.

Art. J4 - A CPR poderá ser considerada vencida na hipótese de
inadimplemento de qualquer das obrigações do emitente.

Art. 15 - Para cobrança da CPR, cabe a ação de execução para
entrega de coisa incerta.

Art. 16 - A busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
promovida pelo credor, não elide posterior execução, inclusive da
hipoteca e do penhor constituído na mesma cédula, para satisfação do
crédito remanescente. ,

Parágrafo único. No caso a que se refere o presente artigo, o
credor tem direito ao desentranhamento do título, após efetuada a
busca e apreensão, para instruir a cobrança do saldo devedor em ação
própria.

Art. 17 - Pratica crime de estelionato aquele que fizer declarações
falsas ou inexatas acerca de bens oferecidos em garantia da 'CPR,
inclusive omitir declaração de já estarem eles sujeitos a outros ônus
ou responsabilidade de qualquer espécie, até mesmo de natureza
fiscal.

Art. 18 • Os bens vinculados à ePR não serão penhorados ou
seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador
da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da
cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a
determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de
sua omissão.

LEI N° 9.012, DE 30 DE MARÇO DE 1995

PROÍBE AS INSTITUIÇÕES OFICIAIS
DE C~DITO DE cONcrDm
EMP~STIMOS,FINANCIAMENTOS E
OUTROS BENEFíCIOS A PESSOAS
JURÍDICAS EM DÉBITO COM O FGTS.

Art. 1° - É vedado às instituições oficiais de crédito conceder
empréstimos, financiamentos, dispensa de juros, multa e correção
monetária ou qualquer outro beneficio a pessoas jurídicas em débito
com as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS.

§ 1° A comprovação da quitação, com o FGTS dar-se-á
mediante apresentação de certidão negativa de débito e:_pedida pela
Caixa Econômica Federal.

§ 2° Os parcelamentos de débitos para com as inst!t'.:::;õe~

oficiais de crédito somente serão concedidos rilêdiante a comprovação
a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 2° - As pessoas jurídicas em débito com o FGT~ não
poderão celebrar contratos de prestação de serviços ou reali~·

iransação comercial de compra e venda com 1ual(Juer órgão dI<
administração direta, indireta, autárquica e fund::"lonal, bem come
participar de concorrência pública.

LEI N° 9.138, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995

DISPÕE SOBRE O C~DITO RURAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 4° ,. É facultado às instituições financeiras conceder
financiamento \unil sob a modalidade de crédito rotativo, com limite
de crédito fixadÓ\com base em orçamento simplificado, considerando
se líquido e certo'· o saldQ devedor apresentado no extrato ou
demonstrativo da contá vinculada à operação.

Parágrafo único. ~ fi?anciameates de que trata este artigo
poderão ser formalizados através da emissão de cédula de crédito
rural, disciplinada pelo Decreto-Lei nO 167, de 14 de fevereiro de
1967.
. ~~ ~ ~.~ ~ .

Art. 8° - Na formalização de operações de crédito rural e nas
operações de alongamento celebradas nos termos desta Lei, as partes
poderão pactuar, na forma definida pelo Conselho Monetário
Nacional, enc!,U'gos financeiros substitutivos para incidirem a partir do
vencimento ordinário ou extraordinário, e até a liquidação do,
empréstimo ou financiamento, inclusive no caso de dividas ajuizadas,
qualquer que seja o instrumento de crédito'utilizado.
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Parágrafo umco. Em caso de prorrogação do vencimento da
operação, ajustada de comum acordo pelas partes ou nas hipóteses
previstas na legislação de crédito rural, inclusive aquelas mencionadas
no De reto-lei nO 167, de 14 de fevereiro de 1967, e no artA, parágrafo
único da Lei nO 7.843, de 18 de outubro de 1989, os encargos
finanr 'ros sei:'lo os mesmos pactuados para a situação de
norm~ :lade do I 'lanciamento.

LEI N° 9.393,UE 19 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL •
ITR. SOBRE PAGAMENTO DA DÍVIDA
REPRESENTADA POR TÍTULOS DA
DÍVIDA AGRÁRIA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

SEÇÃO IX
Das Disposições Gerais

Incentivos Fiscais e Crédito Rural
Art. 20 - A concessão de incentivos fiscais e de crédito rural,

em todas as suas modalidades, bem 'Como a constituição das
respectivas contrapartidas ou garantias, ficam condicionadas à
comprovação do recolhimento do ITR, relativo ao imóvel rural,
correspondente aos últimos cinco exercícios, ressalvados os casos em
que a exigibilidade do imposto esteja suspensa, ou em curso de
cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora.

Parágrafo único. É dispensada a comprovação de regularidade
do, recolhimento do imposto relativo ao imóvel rural, para efeito de
concessão de financiamerito ao amparo do Programa Nacional de
FortalecimentO da Agricultura Familiar· PRONAF.

MEDiDA PROViSÓRIA N' 1.692-27, DE 11 DE AGOSTb DE 1991,

D4 nova ...'~Io lOS 1lU. 2' da Lei n' 9.138, de 29 de
novembrod, 1995. e I'. :zt e 3'da lei n'S,427.de 27 de
moio de 19' 2, que diJjlilem, rerpoctiv-. 101ft o
ClfdilO lU'.! e sobre I.conceuio de tubvençlo
_ica nu operações de ClfdilO rural, autoriza o
Poder Executivo 1 ....,oçiar u obri,JÇlle. fmlllCeÍl2J
mlAlÍvu i liquidaçio de operações de Empréstimoa do
Governo FcdenIi • EOF, veneidu e pnxmpdu 1 partir
de 1991, e di outras providfnciu.

An. 2' _ _ ..

I1 I Considcnt-se. igualmente. subvenção de equalizaçio de preços. ao ampnro desta-Lei.
lndependenlemenle de vinculllÇio o operaçõet de crtdilO rural:

.• .). conccsslo de primio ou bonificaçio, :Jpurado em Iclllio ou em OUUi1 modalidade de
bcitlçlo, para promover o tacomnento do produto pelo setor privado:

b). diferença entre o p~o de exercício em conU'll.tos de opçÕes de vendA de produtos
IpOpCICUArioIlançidoI pelo Poder Executivo e o valor de merado desses p..rodut05.

. 12' A coneesdo dn subven~o D. que se refere este nnigo exonero o Governo Fedeml dA
obrilDÇlo de adquirir o produto. que deverá ser comercil1lizado pelo Utor privndo. (NR)

Art. 31 A concesdo de subvenção econômica. sob n fORnI1 de equ:l.lizaç30 de preços e de
rebites 1\01 uldot devedores de empréstimos nIl'I.is. obedcceni aos limites. às condições. 101

critérios e Dfonna eSIDbeJecido5, em conjunlo. pejos Ministérios da Fa2cndD, do PJanejJunenro c
Orçnmento c d.o. Agricultum e do Abnstecimento." (NR)

Ano 311 Fica o Poder Executivo autorizado a renegocilll". pelo 'Jnlor do saldo devedor na
dlll de 3sinatura dos respectivos contnUos de renegociação. inclufdas OIS parcelllS constanlel do! incisos [
e U deste artigo, junto aos agentes financeiros componentes do Sistema Nacional de C~itn Rural 
5NCR. de acordo com os critérios e as condições ti. serem eSllbelecidos em decreto. u o IDIIÇÕeS
financeitu da Unilo, rcJntivas a operações de Empréstimos do Governo Fedeml com Opçio de Venda
(EOF·COV). realizadas sob o amparo do Deerelo·Lei nll: 79, de 19..de dezembro de 1966. cujos
:'f~ntol tenham sido prorrogndos por l1utoriznçl1o do Conselho Monetário Nacional - CMN. I partir

1- o valor correspondente i. equalizaçlo de preços que ainda nio tenha sido PlP.I~ I data
"~fonnafizaçio do contrato de renegociaç.llo, apurada nos termos da legislaçl10 vigente e atualizada de
acordo com as condições prevlslU nos respectivos instrumentos de crédito;

11 - o val~ correspondente à. direrença entre o saldo devedor dOI ccnntol de EC,P.cOV.
nos quais lenha havido perda total ou parcial dos produtos dados em garantia. e o valor de indcniuções de
perdas ocorridas llt~ a data de fonnalizilcao dll contrato de renegociaçfo. reaJiZldu com bue no valor
detemtínante de sobretaxa de nrrnazenàgem fixado contrntualmente entre " asente financeiro e o
nnn.uenador. com ,uuaJização de acordo com as condições pl'eviscas nos respectivos instrumentor de
crédito.

Parágrafo único. Os cantratos mencionll:dos no capu! de&le nnigo conteria I:UuluJas
prevendo a aquisição. pela Uniio, de todos os produtos agríccJas que garantam as operações :te EGF·
COV de que troua. esta Medida Provisória. assim como. observado o art. 42 do C>digo de f'roceu(l Civil. a
nquisiçJo. pela Unjjo. dOJ direir, s Jidgio.ros inerenres às ações judiciais I:m curJO propo!W paa
assegurar o cumprimento dos controtos de EGF·COV

Att. 4i Fica ó1 União I1UtoriznW1 a celebrar r.ontmto com ,mtidade pübJiea federal
especinliznda para 11 administração. annnzenng.:m e comercinliznção dos estoq JCS de produtos ,lgriCOtas

adqUiridos nOl termos do pnrâgrnfo unico do anigo anterior.

Art. SD Os recursos provelllentes da venda. dos produtos e 0$ dec,)rretttCJ da fC&IizJÇiO dos
direilos litigiosos adquiridos pela Unido .!:ier.io destinl1dos it amonização da Dívida Pública Mobiliiria
Fedeml.

An. 611 Par.l efeito do disposto nelta Medida Provisória. a subvençio de que traUl o Ilt. 2'
da Lei nl1 8.427. de 1992. e suas altemções. l>era apuradl1 da &eguinte femla.:

I .; pela direrença entre o nldo devedor dos contratas de EGF-COV e o valor dos produtos
dados em garantia. calcullldo com bASe no preço mínimo. de que traUl o Dccreto-Lc~ n' 79. de 1966.
vigente ria data de assinlltum do controlo de renegocíllçio:

11 - pela diferença entre o saldo dC'Jcdor dos controtas de EOF COV e!> valor apurado na
multiplic~o da qUJlOtldnde de produlo I)bjclo de CDbrnnÇl judicial peJo vlllor ~ dJI JÇbreruJ de
annazenngem divulgilda pela Companhia Nacional de Abastecimento, vigente na data de usinJlwra do
contraio de rcnegocinçno.

Art. ?li: O Ministério dOI Fazenda. por intenr.édio da SecreUlria F:deral de Contro.e, aferirá
a exatidAo doo valores relativos às obrigações referidas no .o.n. 3OJ• podendo :;olicitlr a panicipaçlo de
outros órll05 c cntidades da Adminislroção Pt1blica Federal.

Alt. gll Os cantnltos de renegocinção deverão conter cJlÍusuln prevendo que. "eriftclda
qualquer inexntidlo nos valores de que bilt:l o artigo nnterior. fica a Uniio autorizada a promo~r. por

interrMdio do Banco Central do Bwil. o ~bito aütomitico à conta de l'Reservu B:mdriull do alente
financeiro. com a imediata b'lnstedncia para o Tesouro Nacional das diferença eventunlmente apundas.

Art. 9' Ficam convalidAdos os ltos praticados com bpIC na Medida Provisória n- 1.692·26.
de 30 dejill\1o de 1998.

A.rL 10. Esta ~edida Provisória entra em vigor na d:lta de IUI publiCAÇio.

Bmilia. 28 de ago.to de 1998: 177"dalndepend!nciaeIlO"daRepllblica.

(A COMISSãO DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA E DE REDAÇãO)

PROJETO DE LEI No!! 4.766, DE 1998
(Do Sr. Bonifácio de Andrada e outros)

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Francisco Sérgio Turra
Pau/aPoiva
Clovis de Barros Carilalhd

, O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no UIO da Itribuiçlo que lhe coofen: o an. 62 da
ConItibllçio, lIdola 1lO,..... Medida Provilória, com fOl'Çl de lei: .

An. I' O Irt. 2' da lei n" 9.l38, de 29 de novembro de 1995, pIStI 1 vil""" com 1

1eJU"" redIçIo:

"An.:zt Pan u operoções de .rtdito ru~1 .onll'lladu 1 panir da publicaçio daU Lei •
lIl6 31 de julho de 1999, nIo ...plicao dispollo no l:zt dolrt. 16 da lei" USO, de 27 de lI1IÍO
de 1m."(NIl) •

An.:zt Oum. I",:zt. 3" da lei "8.427. de 27 de maio de 1992, puum 1 vi,onrcoma
IOluin.. mdaçJo: • '

. "An. ." É o Poder Executi;'" autorizado a conceder. obIervade o dÍlpOllO _ Lei.
aubvençGa econ&micu a produ_ ruraia, sob 1 forma de:

I·oquaIizaçIo de JlftÇOI de produlOa apopecuirioI ou _taiJ de oriaem exllltivn;

11·equalizaçlo de ..... de jIJrQI • OUltOl __ filllllCCirQI de opmçõa de cridJfD
rural.

Consolida a legislaçao educacional brasileira em
11 Lei 02 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
diretrizes e bases da 'educaç60 nacional,
providências.

comp1ementa<;:llo
estabelece as

e dá outras

, i'altJlOfo Onico. Con.idera.... i,ual....le••ubv'nçio de ellCll'los fJJJlJlCeiros OI m_
:::,.:~~de emprálÍlllOI rurais c:oncedidos, d.... ou indireum.nre, por bancos

o Congresso Nacional decreta:
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TÍTULO I

DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I

DOS ÓRGÃOS FEDERAIS

Art. I' O Ministério da Educação e da Desporto exerce as
atribuições da poder pública federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e
avaliar a politica nacional de educação, zelar pela qualidade da ensina e velar pelo
cumprimento das leis que o regem.

§ I' No desempenha de suas funções, o Ministério da Educação e
da Desporto contará com a colaboração do Conselho Nacional de Educação e das cãmaras
que o compõem.

§ 2° Os conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de que sejam titulares e
quando convocados, farão jus a transporte, diárias e jetons de presença a serem fixados
pelo Minislro de Estado da Educação e do Desporto.

Art. 2' O Conselho Nacional de Educação. composto pelas
Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior. lerá atribuições nonnativas,
deliberativas e de assessoramemo ao Ministro de Estado da Educação e da Desporto, de
romia'a assegurar a panÍcipação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional.

§ I' Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei. compete:

a) subsidiar a elaboração c acompanhar a execução do Plano

Nacional de Educação;

b) m<lnjfest;;J.r~se sobre questões que abranjam mais de um nível ou
modalidade de ensino;

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no
diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de
ensino. especialmente no que diz respeito â integração dos seus diferentes níveis e
modalidades;

d) ~mitir parecer sobre assuntos da ârea educacional, por
iniciativa de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro de Estado da Educação
e da Desporto; •

e) manter intercâmbio co.m os sistemas de ensino dos Estados e do
Distrito Federal;

f) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da
legislação educacional. no que diz respeito à integração entre os diferentes niveis e
modalidades de ensino;

g) elaborar o seu regimento. a ser aprovado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto. .

§ 2' O Conselho Nacional de Educaçlo reunir-se-á
ordinariamente a cada dois meses e suas câmaras. mensalmente e, extraordina,riamente,
sempre que convocada pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.

§ 3' O Conselho Nacional de Educação será presidida por um de
seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois anos, vedada a reeleição
imediata. .

§ 4' O Ministro de Estada da Educação e do Desporto prtsidirá as
sessões a que comparecer.

Art. 3' A Cãmara de Educaçlo Básica e a Cãmara de Educaçllo
Superior serão constituídas, cada uma, por doze conselheiros, sendo membros natos, na
Cãmara de Educação Básica, o Secretário de Educação Fundamental e na Cãmara de
Educação Superior. o Secretário de Educação Superior. ambos da Ministério da Educação
e do Desporto e nomeados pelo Presidente da República.

§ \' A escolha e nomeação dos conselheiros será feita pelo
Presidente da República, senda que, pelo menos a metade. obrigatoriamente, dentre os
indicados em listas elaboradas especialmente para cada càmara, mediante consulta a
entidades da sociedade civil. relacionadas às áreas de atuação dos respectivos colegiados.

§ 2' Para a Càmara de Educação Básica, a consulta envolverá,
necessariamente, indicações fonnuladas por entidades nacionais. públicas e particulares.
que congreguem os docentes. dirigentes de instituições de ensino e os Secretários de
Educação das Municipios, das Estados e da Distrito Federal.

. " § 3' Para a Càmara de Educação Superior, a consulta envolverá,
nccessanamente, mdlcações formuladas por entidades nacionais. públicas e particulares.
que congreguem os reitores de universidades. diretores de instituições isoladas, os
docentes. os estudantes e segmentos representativos da comunidade científica.

. . . . ~ 4~ . A indicação, a ser feita par entidades e segmentos da
SOCIedade cl\'Il. devera mCIdlr sabre brasileiro de reputação ilibada. que tenha prestado
servIços relevantes â educação. à ciência e à cultura.

. . . § 5' Na escolha das nomes que comporllo as càmaras, o
Pre~~dente da .Repubh~a levará em conta a necessidade de estarem representadas todas as
regIoes do PaiS c as dIversas modalidades de ensino, de acordo com a especificidade de
cada colegiada.

_ . § 6'. Os ~onselheiros terão mandato de quatro anos, permitida uma
r~onduçao para o.penado Imediatamente subseqüente. havendo renovação de metade das
camaras a cada dOIS anos. sendo que. quando da constituição do conselho m~tade de seus
membros serão nomeados com mandato de dois anos. •

§ 7' Cada Càmara será presidida por um conselheiro escolhido
~o~ seus pa:es. ~'eda~a a escolha do membro nato, para mandato de um ano, pennitida uma
uDlca reeleição Imediata.

Art. '40 As Câmaras emitiria pareceres e decidirão. privativa e
autonomamente. os assuntos a elas pertinentes, cabendo, quando for o caso, recurso ao
conselho plena.

§ I' São atribuições da Càmara de Educação Básica:

a) examinar os problemas da educação infantil, do ensina
fundamental, da educação especial e da ensina média e tecnológico e oferecer sugestões
para sua solução;

b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de
avaliação dos diferentes níveis e modalidades mencionados na alínea anterior;

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
:-Ainistério da EduC1Ção e da Desporto;

d} colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação e
acompanhar sua execução. no âmbito de sua atuação;

e} assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em
todos os assuntos relativos à educação básica;

I) manter imercàmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do
Distrito Federal. acompanhando a execução dos respectivos Planos de Educação;

g) analisar as questões relativas á aplicação da legislação refereme
á educação básica;

§ 2' -São atribuições da Càmara de Educação Superior:

a} analisar e emitir parecer sabre as resultadas dos processos de
avaliação da educação superior:

b) oferecer sugestões para a elaboração da Plano Nacional de
Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua atuação;

c} deliberar sabre as diretrizes cutriculares propostas pelo
Ministério da Educação c dO" Desporto. para os cursos de graduação;

d} deliberar sabre os relatórios encaminhados pelo Ministério da
Educação e da Desporto sabre o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por
instituições de ensino superior, assim coma sobre autorização prévia daqueles oferecidos
por instituições não universitárias; .

e) deliberar sobre a autorização. o credenciamento e o
recredenciamento periódico de instituições de educação superior, inclusive de
universidades, com base em relatórios e avaliações apresentados pelo Ministério da
Educação e da Desporto;

I) deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento das
demais instituições de educação superior que fazem parte do sistema federal de ensina;

g} deliberar sabre os relatórios para reconhecimento periódica de
cursos de mestrado e doutorada, elaborados pelo Ministério da Educação e do Desporto,
com base na avaliação dos cursos;

h} analisar questões relativas á aplicação da legislação referente á
educação superior;
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i) assessorar o Ministro de Estado da Educaçãe e do Despono nos
assuntos relativos à educação superior.

§ 3' As atribuições constantes das alineas d. e e f do parágrafo
anterior poderão ser delegadas. em Pane ou no todo, aos Estados e ao Distrito Federal.

§ 4' O recredenciamento a que se refere a alinea e do § 2' deste
artigo poderá incluir detenninação para a desativação de cursos e habilitações.

Art. 2' As deliberações e os pronunciamentos do Conselho Pleno

e das Câmaras deverão ser homologados pelo Ministro de Estado da Educação e do

Despono.

Parágrafo únieo. No sistema federal de ensino, a autorização para
o funcionamento, o credenciamento e o rccredenciamento de universidade ou de

instituição não·universitária. o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por
e..as instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos por instituições

de ensino superior não·universitárias, serão tomados efetivos, mediante ato do Poder
Executivo. após parecer favorável do Conselho Nacional de Educação.

CAPÍTULOU

DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FUNDAMENTAL E DE VALORlZAÇÃÓ DO MAGlSTtRlO

Art. 6' É instituido, no ãmbito de cada Estado e do Distrito

Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de

Valorização do Magistério. o qual terá natureza contábil e será implantado,

automaticamente, a partir de I' de janeiro de 1998.
§ l' O Fundo referido neste artiRo será composto por 15% (quinze

por cento) dos recursos:

I - da parcela do imposto sobre operações relativas à circulação de

mercadorias e sobre prestações de serviços de transpone interestadual e intennunicipal e

de comunicação - ICMS. devida ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municipios,

confonne dispõe o ano ISS, inciso lI, combinado com o art. 158, inciso IV, da

Constituição Federal;

11 - do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

FPE, e dos Municipios. FPM. previstos no art, 159, inciso I, alineas a e b, da Constituição

Federal. e no Sistema Tributário Nacional de que trata a lei no 5.172, de 25 de outubro de

1966;

m . da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,

devida aos Estados e ao Distrito Federal, na fonna do art. 159, inciso li, da Constituição

Federal e da Lei Complementar n' 61, de 26 de dezembro de 1989.

§ 2' Inclui-se na base de cálculo do valor a que se refere o inciso I

do parágrafo anterior o montante de recursos financeiros transferidos, em moeda. pela
União aos Estados, Distrito Federal e Municipios a título de compensação financeira pela

perda de receitas decorrentes da desoneração das exportações, nos tennos da Lei

Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996, bem como de outras compensações da
mesma natureza que vierem a ser instituidas.

§ 3' Integra os recursos do Fundo a que se refere este artigo a

complementação da União, quando for o caso, na forma prevista no art. li,

§ 4' A implantaçllo do Fundo poderá ser antecipada em relaçllo f.
data prevista neste artigo, mediante lei no ãmbito de cada Estado e do Distrito Federal.

§ 5' No exercicio de 1997, a Unilo dará prioridade, para

conceoslo de assistência financeira, na fonna prevista no art. 211, § tO, da Constituiçlo

Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios nos quais a implantação do
Fundo for antecipada na fonna prevísta no parágrafo anterior,

Art.'" Os recursos do Fundo serão aplicados na manutenção e

desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério.
§ I' A distribuição dos recursos, no ãmbito de cada Estado e do

Distrito Federal, dar-se-á, entre o Governo Estadual e os Governos Municipais, na

proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das
respectivas redes de ensino, considerando-se para esse fim:

I - as matriculas da I" à 8" séries do ensino fundamental.

11 - vetado

§ 2' A distribuiçuo a que se refere o parágrafo anterior, a panir de

1998, deverá considerar, ainda, a diferenciação de custo por aluno, segundo os niveis de
ensino e tipos de estabelecimento, adotando-se a metodologia de cálculo e as

correspondentes ponderações, de acordo com os seguintes componentes:

II .. Si! à 801 séries;

11I- estabelecimentos de ensino especial;

IV-escolas rurais.

§ 3C1 Para efeitos dos cálculos mencionados no § 1'\ semo
compuladas exclusivamente as matriculas do ensino presencial.

§ 4' O Ministério da Educação e do Despono - MEC, realizará.
anualmente, censo educacional, cujos dados serão publicados no Diário Oficial da União e
constituirão a base para fixar a proporção prevista no § 1'.

§ 5' Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão. no
prazo de trinta dias da publicação referida no parágrafo anterior, apresentar recurso para
retificação dos dados publicados.

§ 6' É vedada a utilização dos recursos do Fundo como garantia

de operações de credito internas e externas, contraídas pelos Governos da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, admitida somente sua utilização como

contrapartida em operações que se destinem, exclusivamente, ao financiamento de projetos

e programas do ensino fundamental.

Art, 8' Os recursos do Fundo previstos no art. 6' serão repassados,
automdtltamente, para contas únicas e especificas dos Governos Estaduais, do Distrito

Federal e dos Municípios, vinculadas ao Fundo instituidas para esse fim e mantidas na

instituição financeira de que trata o art. 93 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.

§ J' Os repasses ao Fundo, provenientes das participações. que
se refere o .n. 159. inciso I.•lineas a e b, e inciso 11. da Constituição Federal, constarão

dos orçamentos da União, dos Estados e do Distrito Federal, e serão creditados pela União

em favor dos Governos Estaduais, do Distrito Federnl e dos Municípios, nas contas
específicas a que se refere este artigo, respeitados os critérios e as finalidades estabelecidas
no art. 7C1

, observados os mesmos prazos. procedimentos e fonna de divulgaçà( adotados
para o repasse do restnnte destas transferências constitucionais em favor desses governos.

§ 2a Os repasses ao Fundo provenientes do imposto previsto no

ano ISS, inciso lI, combinado com o art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, constarão

dos orçamentos dos Governos Estaduais e do Distrito Federal e serão depositados pelo

estabelecimento oficial de crédito, previsto no art. 4' da l.ei Complementar n' 63, de 11 de

janeiro de 1990. no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada nas contas do
Fundo abenas ná instituição financeíra de que [rata este artigo.

§ 3D A instituição finánceira, no que se refere aos recursos do
imposto mencionado no § 2C1

• creditará imediatamente ns parcelas devidas ao Governo
Estadual. ao Distrito Federal e .os Municipios nas contas específicas referidas neste artigo,

observados os critérios e as finalidades estabelecidas no art. 7', procedendo à divulgação
dos valores creditados de fonna similar e com a mesma periodicidade utilizada pelos
Estados em relação ao restante da transferência do referido imposto.

§ 4' Os recursos do Fundo provenientes da parcela do Imposto
sobre Produtos Industrializados, de que trata o art. 6', inciso m, serão creditados, pela
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União, em favor dos Govemos Estaduais e do Distrito Federal, nas contas específicas,

segundo o critério e respeítadas as finalidades estabelecídas no art. 7", observados os

mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação previstos na Lei Complementar n'

61, de 26 de dezembro de 19S9.

§ S' Do montante dos recunos do IPI, de que trata o art. 6', inciso

111, a parcela devída aos Municípíos, na forma do disposto no ar!. S' da Lei Complementar

n' 61, de 26 de dezembro de 19S9, será repassada pelo respectivo Governo Estadual ao

Fundo, e os recursos scrlo creditados na conta específica a que se refere este artigo,

observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação do restante desta

transferencia aos Municipios.
§ 6' As receitas financeiras provenientes das aplicações eventuais

dos saldos das contas a que se refere este artigo em operações financeiras de cuno prazo

ou de mercado abeno, lastreadas em títulos da divida pública, junto a ínstituição financeíra

depositária dos recursos, deverão ser repassadas em favor dos Estados. do Distrito Federal

e dos Municipios nas mesmas condições estabelecidas no art. 7'.

§ 7' Os recursos do Fundo, devidos aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municipios. constarão de programação especifica nos respectivos

orçamentos.

§ S' Os Estados e os Municípios recém-criados terio assegurados

05 recursos do Fundo previstos no art 6°, a partir das respectivas instalações. em

conformidade com os critérios estabelecidos no art. 78
•

§ 9" Os Estados e os respectivos Municípios poderio, nos termos
do an ~II, § 4'. da Constituição Federal, celebrar convenios para transferencia de alunos.

recursos humanos. materiais e encargos financeiros nos quais estará prevista a

transferência imediata de recursos do Fundo correspondentes ao numero de matriculas que
o Estado ou o Município assumir.

An. 9' O acompanhamento e o controle social sobre a repanição,

a transferencia e a aplicação dos recursos do Fundo serão exercidos, junto aos respectivos

governos. no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípíos, por
conselhos a serem instituídos em cada esfera.

§ I' Os conselhos serão constituídos de acordo com norma de cada
esfera editada para esse fim:

I - em nível federal, por no minimo seis membros, representando
respectivamente:

a) o Poder Executivo Federal;

b) o Conselho Nacional de Educação;

c) o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação -
CONSED;

d) a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação -
CNTE;

e) a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação -
UNDIME:

n os pais de alunos e professores das escolas do ensino

rundamental;

11 - nos Estados. por no minimo sete membros, representando

respectivamente:
a) o Poder Executivo Estadual;

b) os Poderes Executivos Municipais:

c) o Conselho Estadual de Educação;

d) os pais de aiunos e professores das escolas públicas do ensino

fundamental:
e) "3 seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de

Educação - UNDIME;

n a seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em

Educação. CNTE;

g) a delegacia regional do Ministério da Educação e do Despono -

MEC;

'" - no Distrito Federal, por no minimo cinco membros, sendo as

representaçõcs as previstas no inciso li, salvo as indicadas nas alineas b, e, e g; e

IV - nos Municipios, por no minimo quatro membros,

representando, respectivamente:

a) a Secretaria Municipal de Educação ou órgão eqUivalente;

b) os professores e oS diretores das escolas públicas. do ensino

rundamental;
c) os pais de alunos;
d) os servidores das escolas públicas do ensino fundamental.

§ 2' Integraria ainda os conseihos municipais, onde houver,

representantes do respectivo Conselho Municipal de Educação.

§ 3' Aos conselhos incumbe ainda a supervisão do censo escolar

anual.

§ 4' Os conselhos instituidos, seja no âmbito fedeml, estadual, do

Distrito Federal ou municipal. não lerão estrutura administrativa própria c seus membros
não perceberão qualquer espécie de remuneração pela panicipação no colegiado. seja em

reunião ordinária ou extraordinária.

An. 10. Os registros conlâbeis e os demonstrativos gerenciais,

mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados. ou recebidos. à conta do Fundo a
que se refere o ano 6', ficarão, permanentemente. â disposição dos conselhos responsáveis

pelo acompanhamento e fiscalização. no âmbito do Estado, do Distrito Federal ou do

Município. e dos órgãos fedctilis. estaduais e municipais de controle interno e externo.

An. 11. A União complementará os recursos do Fundo a que se

rerere o ano 6' sempre que. no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por

aluno não alc::mçar o mínimo definido nacionalmente.

§ I' O valor minimo anual por aluno, ressalvado o disPosto no §

4'. será fixado por ato do Presidente da República e nunca será inferior à razão enlre a

previsão da receita tot.1 para o Fundo e a matricula total do ensino fundamental no ano

anterior, acrescida do total estimado de novas matriculas. observado o disposto no art. 7',

§ I', incISOS I e li.

§ 2' As estatísticas neccssárias ao cálculo do valor anu.1 minimo

por aluno, inclusive as estimativas de matriculas, terão como base o censo educacional

realizado pelo Ministério da Educação e do Despono, anualmente, e publicado no Diário

Oficial da União.

§ 3' As transferências dos recursos complementares a que se

refere este anig~ serão. realizadas mensal e diretamente ás contas especificas a que se

refere o art. S'.

§ 4' No primeiro anO de vigencia desta lei, o valor mínimo anual

por aluno. a que se refere este artigo, será de RS300,OO (trezentos reais).

§ S'vetado

An. 12. Os recursos do Fundo, incluida a complementação da

União, quando for o caso, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municipios,
assegurados. pelos menos. 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profiuionais

do magÍluêrio. em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público.

Parágrafo único. Nos primeiros cinco anos, a contar da publicação
desta lei, será permitida a aplicação de parte dos recursos da parecia de 60% (sessenta por

cento), prevista neste anigo, na capacitação de professores leigos, na forma prevista no ano
14, § I'.

Art. 13. A instituição do Fundo previsto nesta lei e. aplicação de
seus recursos não isentam os Estados, o Distrito Federal e os Municipios da

obrig.toriedade de aplicar, na manutençlio e desenvolvimento do ensino, na forma prevista
no ar!. 212 da Constituição Federal:
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I - pelo menos 10% (dez por cento) do monlante de recllJlOS

originários do ICMS. do FPE. do FPM, d. parcel. do IPI. devida nos termos da Lei

Complementar n° 61, de 26 de dezembro de 1989. e das transferências da Uniio. em

moeda. " titulo de desonerllÇio das exponllÇões. nos termos da Lei Complementar no 87,

de 13 de setembro de 1996. de modo que os recursos previstos no ano 6', § I'. somsdes

aos referidos neste inciso. garantam a aplicllÇão do minimo de 25% (vinte e cinco por

cento) destes impostos e transferências em favo~ d. manutençlio e desenvolvimento do

ensino;

11 - pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos

e transferências.

Parágrafo único. Dos recursos a que se refere o inciso lI. 60'10

(sessenUl por cento) ..rio aplicados na manutençlio e desenvolvimento do ensino

fundamental. conforme disposto no ano 60 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias.

Art. 14. Os Estados. o Dis!ri1O Federal e os Municípios deverão,

no prazo de seis meses da vigência desta lei. dispor de novo Piano de Carreira e

Remuneraçlio do Magistêrio. de modo a assegurar:

I - a remuneraçlio condigna dos professores do ensino fundamenUlI

pdblico, em efetivo exercício no magistmo:

11 - o estimulo ao trabalho em sala de aula;

m-a melhoria da qualidade do ensino.

~ 10 Os novos planos de carreira c rcrnunernçào do magistério

deverlio contemplar investimentos na capacitação dos professores leigos. os quais passatio

a integrar quadro em extinção. de duração de cinco anos.

§ 2° Aos professores leigos é assegurado prazo de cinco anos para

obtenção da habilitação necessària ao exercicio das atividades docentes.

§ 3° A habilitação a que se relere o parágrafo anterior é condição

para ingresso no quadro pennanente da carreira confonne os novos planos de carreiro e

remuneração.

An. 15. Os Estados. o Distrito Federal e os Municipios deverão

comprovar:

I - efetivo cumprimento do disP.Osto no ano 2I2 da Constituição

Federal;

11 - apresentaçlio de Plano de Carreira e Remuncraçio do

Magistério, de acordo com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educaçio. no

prazo referido do anigo anterior;

III - forneci.mento das informações solicitadas por ocaSiio do

censo escolar. ou para fins de el.boração de indicadores educacionais.

Parágrafo único. O nilo-cumprimento das condições est.belecidas

neste anigo. ou o fornecimento de informações f.l.... acarretará sanções administrativas.

sem prejuízo das civis ou penais ao agente executivo que lhe der c.usa.

Art. 16. Os órgios responsáveis pelos sistemas de ensino. assim

como os Tribunais de Contas da União. dos Estados e dos Municipios. criario mecanismos

adequados â fiscaliZllÇão do cumprimento pleno do disposto no .n. 212 d. Constituiçio

Federal e desta leí. sujeilando·se os E<lados e o Distrito Federal á intervençio da União. e
os Municípios â intervenção dos respectivos Estados, nos termos do ano 34, inciso VII.
alinea e. e do ano 35. inciso m. da Constituição Federal.

An. 17. O Ministério da Educação e do Despono realizará

avaliações periódicas \ios resultados da aplicação desta lei. com vistas â adoção de

medidas operaéionais e de natureza politico.educacional corrctivas. devendo a primeira

realizar-se dois anos após sua promulgação.

An. 18. Para os ajustes progressivos de con!ribuições a valor que
corresponda a um padrão de qualidade de ensino definido nacionalmente e previsto no an.

60. § 4°. do Ato das Disposições Constitucionais TransitÓrias. setio considerados.
observado o disposto no ano 7'. § 2°, os seguintes critérios:

I .. estabelecimento do número mínimo e máximo de alunos em
sala de aula;

11 • capacitação permanente dos profissionais de educação;

III - jornada de trabalho que incorpore os momentos diferenciados

das atividades docentes;

IV-complexidade de funcionamento;

V- localiZllÇlio e atendimento da clientela;

VI • busca do aumento do padrão de qualidade do ensino.

Art. 19. A União desenvolverá polilica de estímulo às iniciativas

de melhoria de qullfidade do ensino. acesso e permanência na escola promovidos pelas

unidades federadas. em especial aquelas voltadas às crianças e adolescentes em situaçlio de

risco social.

CAPÍTULO 1Il

DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

An. 20. Os recursos consignados no orçamento da Uníão,

°destinados a programas de alimentação escolar em estabelecimentos de educaçlio
pre-escolar e de ensino fundamental. serão repassados. em parcclas mensais, aos Estados.

ao Distrito Federal e aos ~lunicipio5.

*1') O montante dos recursos repassados a cada Estado. ao

Distrito Federal e a c:lda ~1unicipio será diretamente proporcional ao número de

matriculas nos sistemas de ensino por eles mantidas.

§ 2° Os recursos destinados a programas de alimentação escolar

em estabelecimentos manudos pela União serão diretamente por ela administrados.

Art. 11. Os recursos só serão repassados aos Estados. ao Distrito

Federal e aos ~lunicipios que tenham. em funcionamento. Conselhos de Alimentação

Escolar. consutuidos de representantes da administração pública local. responsàvel pela

area da cduc:Jção; dos proiessores: dos pnis de alunos: e de tm.balhadores rurais.

An. 22. Cabe ao Conselho de Alimentação Escolar, entre outras, a

fiscalização e o controle da aplicllÇão dos recursos deslinados à merenda escalar, e a
elaboração de seu regimento interno.

An. 23. .A elaboração dos cardápios dos programas de

alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados e Municípios. através de

nu!ricionista capacitado, será desenvolvida em acordo com o Conselho de Alimentação

Escolar, e respeitará os hâbitos alimentares de cada localidade. sua vocação agricola e a
preferência pelos produtos in narura.

An. 24. Na aquisição de insumos. serão priorizados os produtos
de cada região. visando a redução dos custos.

Art. 25. A União e os Estados prestarão assistência técnica aos

Municípíos. em especial na área da pesquisa em alimentação e nutrição. elaboração de

cardápios e na execução de progratllas relativos à aplicação de recursos de que trata este
C.pitulo.

TÍTULon
DE ASPECTOS FINANCEIROS
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CAPÍTULOl

DO SALÁRIO.EDUCAÇÃO

Art. 26. o Salário·Educação, previsto no art. 212. § 5', da

Constituição Federal e devido pelas empresas. na foona em que vier a ser disposto em

regulamento. é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o

total de remunerações pagas ou creditadas. a qualquer titulo. aos segurados empregados.

assim definidos no art. 12. inciso I. da Lei n' 8.212. de 24 de julho de 1991.

§ I' A partir de I' de janeiro de 1997. o montante da arrecadação

do Salário.Educação. após a dedução de 1% (um por cento) em·f"v~r do) Instituto Nacional

do Seguro Social·- I~SS. c:llculado sobre o valor por ele arrecadado. será distribuído pelo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. observada a arrecadação

realizada em cada Estado e no Distrito Federal. em quotas. da seguinte forma:

I . Quota Federal. correspondente a um terço do montante de

recursos, que serà destinada ao FNDE e aplicada n6 financiamento de programas e

projetos voltados para a universalização do ensino fundamental, de forma a propiciar a

redução dos desníveis sócio-cduc3:1irmais existentes entre Municipios. Estados, Distrito

Federal e regiões brasileiras;

11 . Quota Estadual. correspondente a dois terços do montante de

recursos. que será creditada mensal e automatic3mente em favor das Secretarias de

Educação dos Estados e do Distrito Federal para financiamento de programas, projetos e

ações do ensino fundamental.

§ 2" Vetado.

§ 3° Os alunos regularmente atendídos, na data da edição desta lei,

como beneficiários da aplicação realizada pelas empresas contribuintes. no ensino

fundamental dos seus empregados e dependentes, ã conta de deduções da contribuição

social do Salário·Educação. na forma da legislação em vigor. terão. a partir de 10 de

janeíro de 1997, o beneficio assegurado. respeitadas as condições em que foi concedido, e

vedados novos ingressos nos tennos do art. 212, § 5°, da Constituição Federal.

Art. '27. A contribuição social do Salário~Educação, a que se

refere o art. 30 desta lei, obedecerá aos mesmos prazos e condições. e sujeitar-se-á às

mesmas sanções administrativas ou penais e outras nonnas relativas às contribuições

sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social. ressalvada a competência do

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação· FNDE. sobre a matéria. (Texto da MP

nO /.565/98. deste artigo ao art. 33. inclusive)

§ l° Estão isentas do recolhimento da contribuição social do

Salário·Educação:

a) a L:nião. os Estados, o Distrito Federal e os Municipios. bem

como suas respectivas autarquias e fundações:

b) as instituições públicas de ensino de qualquer grau;

c) as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,

devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão estatal de educação. e que

atendam ao disposto nó inciso" do art. 55 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991;

d) as organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser

definidas em regulamento;

e) as organizações hospitalares e de assistência social. desde que

atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. SS da Lei

n' 8.212, de 1991.

§ 2' Integram a receita do Salário·Educação os acréscimos legais a

que es~o sujeitos os contribuintes em atraso.

§ 30
Entcnde~se por empresa. para fins de incidência da

contribuição social do Salário-Educação, qualquer tinna. individunl ou sociedade que

assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural. com tins lucrativps ou não, bem

como as empresas e demais entidades publicas ou privadas. vinculadas ã Seguridade
Social.

Art. 28. A Quota Estadual do Salário·Educação. de que trata o art.

26, § l°. inciso li desta Lei. sera redisttibuída entre o Estado c os respectivos municípios,

de confonnidade com critérios estabelecidos em lei estadual. que considerará, dentre
outros referenciais. o número de alunos matriculados no ensino fundamental nas

respectivas redes de ensino.

Art. 29. O Salário-Educação não tem caràter remuneratório na

relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito. ao salário ou à remuneração

percebida pelos empregados das empresas contribuintes.

Art. 30. A contribuição do Sal:írio-Educaciio será recolhida ao

Instituto Nacional do Seguro Social· INSS ou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação. FNDE.

Parágrafo único: O INSS creditará o montante arrecadado. após a

dedução a que se refere o art. 26. § 1°, no Banco do Brasil S.A., em favor do FNDE, para

os fins previstos no mesmo art. 26. § 103 desta lei.

Art. 31. A fiscalizaçào da arrecadação do Salário-Educação sem

realizada pelo INSS. ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria.

Parágrafo único. Para efeito da tiscaliz:u;ão prevista neste artigo.

seja por parte do INSS. seja por parte do FNDE, não ~e aplicam as disposições legais

excludentes ou limitativas do direito· de examinar livros. arquivos, documentos, papéis c
efeitos comerciais ou fiscais. dos comerciantes. empresários, industriais ou produtores, ou

da obrigação deste de exibi·los.

Art. 32. As disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados

pelo FNDE. inclusive os arrecadados à conta do Salmo-Educação, poderão ser aplicadas

por intermédio de instituição financeira publica federal. na fanna que vier a ser

estabelecida pelo seu Conselho DeHberativo.

Parágratb único. O produto das aplicações previstas no capUl deste

artigo sera destinado ao ensino fundamental. à educação intànttl e ao pagamento dos

encargos administrativos e do PASEP. de acordo com cntérios e parâmetros tixados pelo

Conselho Deliberativo do F:-lDE.

Art. 33. O Minisréno da Educação e dI) Desporto tiscahzará. por

intennédio do FNDE. a aplicação dos recursos provenientes do Sal:írio~Educaçào. na

fonna do regulamento c das instruções que para este fim fixem baixadas por aquela

AutarqUia.

CAPÍTULO 1/

DAS MENSALIDADES ESCOLARES

. Art. 34. O valor do total anual das mensalidades escolares da

educação infantil. do ensino fundamental e mêdio e da educação superior será contratado

no ato da matricula. entre o estabeleCImento de ensino c o aluno ou o responsável.

§ I' O total anual referido no capllt deste artigo deverá ser

limitado ao teto correspondente à última mensalidade. legãlmente cobrada no ano anterior,

multiplicada pelo núlnero de parcelas do mesmo ano.

§ 2' Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser

acrescidc montante correspondente a dispêndios preyístos para o aprimoramento do

projeta 'didático~pedagógico do estabelecimento de ensino. assim como os relativos à

variação de custos a título de pessoal e custeio.

§ 3' O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes

será dividido em doze parcelas mensais iguais. facultada a apresentação de planos de

pagamento alternativos desde que não excedam ao valor total anual apurado na forma dos

parágrafos anteriores.
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§ 4' Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de

revisão ou reajuste de preço de mensalidades escolar, salvo quando expressamente prevista

em lei.

§ 5' Para os fins do disposto no § I', não serão consideradas

quaisquer al~eraçõe5 de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra a partir da publicação

desla lei.

Art. 35. O estabelecimento de ensino deverá divulgar. em local de

fácil acesso ao ptiblli:o. o texto da proposta de contrato. o valor apurado na fanna do artigo

anterior. ~ o numero de vagas por sala-classe. no penodo minimo de 45 dias antes da data

final para matricuiJ.

Parágrafo único As clflUsulas financeira!: da proposta de contrato

de que trata este artigo considerarão os parâmetros constantes dos Anexos I e 11 desta lei.

Art. 36. Quando as condições propostas nos termos do art. 34 não

atenderem à comumdade escolar. e facultado às partes instalar comissão de negociação,

inclusive para eleger mediador e fixar o prazo em que este deverá apresentar a proposta de

conciliação.

Art. 37. A Secretaria de Direito Econõmico do Ministério da

Justiça, quando necessário. poderá requerer, nos termos da Lei n' 8.078, de I I de setembro

de 1990. e no âmbito de suas atribuições. comprovação documental referente a qualquer

cláusula contratual.

~ I' Quando a documentação apresentada pelo estabelecimento de

ensino não corresponder às condições desta lei. o órgão de que trata este artigo poderá

tomar dos interessados termo de compromisso. na forma da legislação vigente.

§ 2" Ficam excluidos do valor total de que trata o § I' do art. 34

os valores adicionados às mensalidudes de 1995, de 1996 e de 1997, que estejam sob

questionamentos administrativos ou judiciais.

Mt. 38. Os alunos já matriculados terão preferência na renovação

das matriculas para o periado subseqüente. observado o calendário escolar da instituição, o

regimento dJ escola OU cláusula contratual.

Art. 39. São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção

de documentos escolares. inclusive os de transferência, ou a aplicação de quaisquer outras

penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplemento.

A..rt:. 40. São legItimados à propositura das ações previstas na Lei

n° 8.078. de 1')90. para a dt:tcsa d(IS direitos nssegurados por l~sta lei e pela legislação

vigente. as Jssociações dt: alunos. Je p:.ns de alunos c responsáveis.

Art. ~l. O art. 39 da Lei n" 8.078. de 1990, passa a vigorar

acrescido do segumte mciso:

"XI - aplicar tormula ou indice de reajuste diverso do legal ou
contratualmente tstabclecldo. n

Art. -lo!. A Administração Pública Federal não poderá repassar

recursos publicos ou firmar com-tnlo ou contrato com as instituições referidas no art. 213

da (\lnstttuiç5.J. t.:nquJnto estiverem respondendo por infrações a esta lei. e poderá rever

ou cassar st.'us tílulos dt: ut1lidad~ publica. se contiguradas as infringencias.

CAPÍTULO 1II
DO CRÉDITO EDUCATIVO

Art. 43. Fica instituído o Programa de Crêdito Educalivo para

estudantes do curso UnIversitário de graduação com recursos insuficientes, próprios ou

fanllliares. para o custeio de seus estudos,

Art. 44 Poderá ser titular do beneficio de que trata o art. 43, o

estudante comprovadamente carente e com bom desempenho acadêmico, desde que atenda

à regulamentação do programa.

§ I' A seleção dos candidatos ao Crédito Educativo será feita na

instituição em que se encontram matriculados, por comissão constituida pela dir~ção d~
instituição e por representantes, escolhidos democraticamente, do corpo docente c discente

do estabelecimento de ensino.

§ 2' O crédito educativo abrange o financiamento dos encargos

educacionais entre cinqüenta por cento e cem por cento do valor da mensalidade ou da

semestralidade, depositado pela Caixa Económica Federal na conta da instituição de

ensino superior participante do programa.

Art. 45. O Ministério da Educação fixará as diretrizes gerais do

programa e será o responsável pela sua supervisão.

Art. 46.. A Caixa Económica Federal será a executora do

Programa de Crédito Educativo, consoante regulamentação d;Banco Central do Brasil. no

que tange às normas operacionais e crediticias, podendo partilhar seu Programa de Crédito

Educativo com outros bancos ou entidades, mediante convênios.

Art. 47.. Os recursos do Programa de Crédito Educativo terão

origem:

I - no orçamento do.Ministério da Educação e do Despono;

II - na destinação de parte dos depósitos compulsórios, segundo

politica monetária do Banco Central do Brasíl;

III - na destinação de trinta por cento da renda liquida dos

concursos de prbgnõsticos administrados pela Caixa Econômica Federal, bem como dos

recursos da premiação não procurados pelos contemplados dentro do prazo de prescrição;

IV w na reversão dos financiamentos concedidos; e

v . em outras tontes.

Parágrafo único. Na distribuição das vagas para o financiamento

dos encargos educacionais, de que trata o § 2° do art. 44 desta lei, será dada prioridade

para as instituições de ensino superior que mantenham programa de crédito educativo com

recursos próprios.

Art. 48. O caput do art. 26 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de

1991. passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26. Constitui receita da seguridade social a renda liquida dos

concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao Programa de Crédito

Educativo."

Art. 49. Os financiamentos serão concedidos mediante contrato de

abenura de crédito. nas seguintes condições:

I . liberação em parcelas mensais ou semestrais, por prazo não

superior à duração média do curso, estabelecida pelo Ministério da Educação e do

Desporto;

11 - um ano de carência, contado a partir do término ou da

interrupção do curso;

III - amortização em pagamentos mensais em prazo mwumo

equivalente a uma vez e meia o periodo de utilização do crédito, a contar do término do

prazo de carência;

Art. 50. O contraIo de que traIa o ano 49 estabelecerá as condições

de transferência dos recursos por parte da Caixa Econômica Federal e as garª.ntias relativas

em caso de atraso dos repasses. estando, em função deste último aspecto,·~ instituições de

ensino impedidas.de:

I • suspender a matrícula do estudante;
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II - cobrar mensalidades·do estudante, mesmo'como adiantamento.

Parágrafo único. Havendo atrasos superiores a trinta dias nos
repasses dos valores devidos pela Caixa Econômica Federal ou qualquer instituição

conveniada, os pagamentos serão efetuados com correção nos mesmos índices cobrados
dos beneficiados pelo programa.

TiTULO 11I

DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TtCNICA E TECNOLÓGICA

Art.51. As Escolas Técnicas Federais, criadas pela Lei nO 3.552,

de 16 de fevereiro de 1959 e pela Lei nO 8.670, de 30 de junho de 1993, ficam
transformadas em Centros Fedems de Educação Tecnológica.

§ 1° A implantação dos Centros Federais de Educação
Tecnológica de que trata este anigo será efetivada gradativamente, mediante decreto

específico para cada centro, obedecendo a critérios a serem estabelecidos pelo Ministério
da Educação e do Despono.

§ 2° A complementação do quadro de cargos e funções, quando
necessária, decorrente da transformação de Escola Técnica Federal em Centro Federal de
Educação Tecnológica, será efetivada mediante lei especifica.

§ 3° Os critérios para a transformação a que se refere o capul

levarão em conta as instalações fisicas, os laboratórios e equipamentos adequados, as

condições técnico.pedagó~icas e administrativas, c os recursos humanos e financeiros
necessários ao funcionamento de cada centro.

§ 4" As Escolas Agrotécnicas poderão ser transformadas em

Centros Federais de Educação Tecnológica após processo de avaliação de desempenho a

ser desenvolvido sob a coordenação do Ministério da Educação e do·Despono.

§ 5° A expansão da oferta da educação profissional, mediante a

criação de novas unidades de ensino por pane da União, somente poderá ocorrer em

parceria com Estados, Municipios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações

não-governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gcstAo dos novos

estabelecimentos de ensino.

§ 6' É a União autorizada a realizar investimentos em obras e

equipamentos, mediante repasses financeiros para execução de projetos a serem realizados

em consonância ao disposto no parágrafo anterior, obrigando-se o beneficiário a prestar

contas dos valores recebidos e, caso seja modificada a finalidade para a qual se destinarem

tais recursos, deles ressarcirá a União, em sua integralidade, com os acréscimos legais,

sem prejuizo da sanções penais e administrativas cablveis.

§ 7' O Poder Executivo regulamentará a aplicaçlio do disposto no

§ 5' deste anigo nos casos das esc~las técnicas e agrotécnicas federais que nlo tenham

sido implantadas até 17 de março de 1997.

Art. 52. Os Centros Federais de Educaçlo Tecnológica slo

autarquias de regime especial, vinculadas ao Ministério da Edueaçio e do Desporto,

detentores de autonomia administrativ3.t patrimonial, financeira, didática c disciplinar.

Art. 53. A manutenç30 do Centros Federais de Edueaçio

Tecnológica será assegurada basicamente por recursos eonsignados anualmente p,ela Unilo

à conta do orçamento do Ministério da Educaç30 e do Desporto.

Art. 54. Os Centros Federais de Edu. ~lio Tecnológica terão

estrutura organizacional e funcional estabelecidas em CltalUlo e reaimento próprios,

aprovados nos lermos da legislação em vigor, ficando sua supervisilo a cargo do Ministério

da Educação e do Despono.

Art. 55. Os Centros Federais de Edueaç10 Tecnológica de que
trata o arrigo anterior têm os seguintes objetivos:

I • ministrar ensino em grau superior;

a) de graduaç30 e pós-graduaç3o, laIa ..nsu e slriCIO sensu, visando

à formaçlio de profissionsis e especialistas na área tecnológica;
b) de licenciatura com vistas à formaçlio de professores

especializados para as disciplinas específicas no ensino técnico e tecnológico;

11 • minisuar cursos técnicos de nível médio, visando à formaçlo de

técnicos, instrutores e auxiliares de nivel médio.

m. ministrar cursos de educação continuada visando à atualizaçlo

e ao aperfeiçoamento de profissio~ais na áIi:a tecnológica;

IV • realizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando

atividades criadoras e estendendo seus beneficios à comunidade mediante cursos e

serviços.

An. 56. A administração superior de cada centro terá como órglo

executivo a diretoria-geral e, como. órgio deliberativo e consultivo o conselbo diretor,

sendo este composto de dez membros e respectivos suplentes, todos nomeados pelo

Ministro de Estado da Educação e do Desporto, sendo um representllllte do Ministério da

Educaçio e do Desporto, um representante de cada uma das Federações da Indústria, do

Comércio e da Agricultura, do respectivo Estado, cinco representantes da Instituiçlo,

incluindo umorepresentante discente, e um representante dos ex-alunos, todos indicados na

forma regimental, vedada a nomeaçlio de servidores da Instituição Como representlllltes das

Federações e do Ministério da Educação edo Desporto.

Art. 57. O patrimônio de cada Centro Federal de Educação

Tecnológica será conslituido:

I - das atuais instalações, áreas, prédios e equipamentos que

consl uem oS bens patrim9niais das respectivas Escolas Técnicas Federais;

11 - pelos bens e direitos que vier a adquirir;

III - pelos saldos de exercícios financeiros anteriores.

Art. 58: Os recursos financeiros de cada Centro scrlo
provenientes de:

1• dotações que lhe forem anualmente consignadas no Orçamento
da União;

11 - doaçõcs, auxilias e subvenções que lhe venham a ser feitas ou

concedidas pela Unilio, Estados e Municipios, ou por quaisquer entidades públicas oU
privadas;

111 - remuneraçlo de serviços prestados a entidades públicas ou
paniculares, mediante conv!nios oU contratos ~pecificos;

I

IV - taxas e emolumentos que forem fIXados pelo Conselho
Diretor, com observância da legislaçlio especifica sobre umatéria.

V· resultado das operações de crédito e juros bancários;

VI- receitas evClltuais.

An. 59. Ficam transferidos.para cada Centro Federal de EdtlCllÇlo
Tecnológica que for implantado o acervo patrimOnial, o quadro de pessoa1 docente e

técnico-administrativo e OI recursos orçamentários e fmanceiros da respectiva EIcola
Técnica Federal objeto da transformaçlo.

Ar!. 60. O Diretor-Geral de cada Escola Técnica Federal excn:erá

as funções de Diretor-Geral do respectivo Centro Federal de Educaçla Tecnológica

implant.ado por decreto nos termos do § I' do ano 51 desta lei, até a aprovaçio dO estatuto
edo regimento e provimento dos cargos de direçio.

Art. 61. Quando o mandato de Diretor-Geral da Escola Técnica

Federal extinguir-se, sem que tenha sido expedido /, decreto de implantaçlo do respectivo

centro. o Ministro de Estado da Edueaçio e do Dcspono designará diretor para a escola na
forma da legislaçlio vigente.
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·TÍTULO IV

DO ENSINO SUP);\uOR

CAPÍTULO

DAS'DlSPOSIÇÕES GERAIS

Art.62. o art. S' da Lei n' 8.112, de Ii de dezembro de 1990, em

vinude da penoisslo contida nos §§ I' e 2' do ano 207 da Constiluiçlo Federal, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 3':

"Art. S' ..

§ 3' As universidades e instituições de pesquisa cientifica e
tecnológica federais podemo prover seus cargos com professores,
técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os
procedimentos desta Lei."

Art. 63. Ao servidor das instituições de ensino públicas que

pretenda ausentar-se do Pais para estudo ou misslo oficial aplica-se o dispollo no art. 95,

copul, e §§ I', 2' e 3' da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 64. Os ponadores de diploma de cursos realizados, com a

dlll'&Çlo minima de doii anos, em Seminários Maiores, Faculdades Teológicas ou
instituições equivalentes de qualquer confiulo religiosa, do autorizados a requerer e
IXCSIar exames, em Faculdade de Filosofia, Ci&tcias e Letru, das dilCiplinas que,
COIIIIituindo parte do cuniculo de curso de licenciatura, tenlwn sido estudadas plll1l a
obtençlo dos referidos diplomas.

Art. 6S•. Em caso de aprovaçlo nos exames preliminares, de que
trala o artigo anterior, 05 interessado. poderio matricular-se na Faculdade doade que haja
v.... independentemente de Concurso veslibular, para concluir o curso, nas demais
disciplinas do respectivo curTiculo.

CAPÍTULOIJ
DA ESCOLHA DE DIRIGENTES DE INSTITUiÇÕES PE ENSINO SUPERIOR

Art. 66. A nomeaçAo de Reitores e Vice-Reitores de

universidades. e de Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de
estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá ao seguinte:

[ - o Reitor e o Vice-Reitor. de universidade federal scrlo

11Ollleados pelo Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois niveis
lnais elevados da carreira ou que possuam titulo de doutor, cujos nomes figurem em listas
irIplices organizadas pelo respeclivo colegiado máximo, ou oulro colegiado que englobe,

instituído especificamente para este fim, sendo a votaçlo uninominal;

11 • os colegiados a que se refere o inciso anterior constituídos de

"""resentantes dos diversos seimentos da comunidade universilária e da sociedade,
observarAo o mínimo de setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua

composiçlo;

/li - em caso de consulta prévia à comunídade universítàril, nos'
termos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituiçlo, prevalecerlo a votllÇlo

uninominal e o pese de setenta por cento para a manifeslaçlo do pessoal docente em
reIaçIo à du demais categorias;

IV • os Diretores de unidades universiWiu federais serlo
llOIlIC&dos pelo Reitor, observados os mesmos procedimentos dos incisos IIlterlores;

V - o Diretor e o Viee-Diretor de estabelecimento isolado de

enaino superior mllltido pela Uniio, qualquer que seja sua natureza juridica, serlo

nomeados pelo Presidente da República, escolhidos em lista trlplice preparada pelo
rapectivo colegiado máximo, observado o disposto nos incisos I, 11 e III;

VI • nos casos em que a instituiçlo ou a unidade nlo contar com

docentes. nos dois niveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, em

número suficiente para comporem as listas triplices, estas serlo completadas com docentes

de outras unidades ou instituiclo:

VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados

particulares serão escoihidos na fonoa dos respectivos estatutos e regimentos;

VlII • nos demais casos. o dirigeme será escolhido conforme

eSlabelecido pelo respectivo sistema de ensino.

Parágrafo único. No caso de instituiçlo federal de ensino superior,

será de quatro ~os o mandato dos dirigentes .. que se refere este anigo, sendo permitida
uma única recondução ao mesmo cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os

respectivos estatutos ou regimentos, aprovados na forma da legislaçlo vigente, ou

conforme estabelecido pelo respectivo sistema de ensino.

Art. 67. A reconduçlo prevista no parágrafo único do artigo 66
será vedada aos atuais ocupantes dos cargos expressos no citado dispositivo.

CAPÍTULO JIl
DA RESIDENCIA MÉDICA

Art. 68. A Residência Médica constitui modalidade de ensino de

pós-graduaçlo, destinada a médicos, sob a forma de cursos de espeeializaçlo,
caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de

instituições de saúde, universitárias ou mo, sob a orientaçlo de profissionais médicos de

elevada qualificaçlo ética e profissional.

§ 1° As instituições de saúde de que trata este artigo somente

poderio oferecer programas de Residancia Médica depois de credenciadas pela ComiSJlo

Nacional de Residancia Médica.

§ 2' E vedado o U50 da expresslo "resid&tcia médica" pita

designar qualquer programa de treinamento médico que nlo tenha si~ aprovado pela

ComissIo Nacional de Residi!ncia Médica.

Art. 69. Para a sua admisslo em qualquer curso de Residancia
Médica, o candidato deverá submeter-se ao processo de seleçlo estabelecido pelo
programa aprovado pela Comisslo Nacional de Residência Médica.

Art. 70. O módico residente admitido no programa terá anotado
no contrato padrão de matricula:

a) a qualidade de médico residente, com a caracterízaçlo da
especialidade que cursa;

b) o nome da instituiçlo responsável pelo programa;

c) a data de início e a prevista para o término da residancia;

d) o valor da bolsa paga pela instituiçlo responsàvel pelo

programa.

Art. 71. Ao médico residenle serà assegurada bolA de estudo no

valor correspondente a oitenta e cinco por cento da remuneraçlo atribuída ao servidor

ocupante do cargo de médico. classe D, padrlo I, quarenta horas, acrescido de cem por

cento, por regime especial de treinamento em serviço de sessenta horas semanais.

§ 1° As instituições de saúde responsáveis por programa de

residencia médica oferecerlo aos residentes alimentaçlo e alojamento no deconer do

periodo da residência.

§ 2° Ao médico residente, inscrito na Previdencia Social na fonua
deste anigo, serlo assegurados todos os direitos previstos na Lei nO 3.807, de 26 de agosto.

de 1960, bem como os decorrentes do seguro de acidentes do trabalho.
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§ 3° À médica residente será assegurada a continuidade da bolsa

de estudo durante o periodo de 4 (quatro) meses, quando gestante, devendo, porém, o

periodo da bolsa ser prorrogado por igual tempo para fins de cumprimento da exigências

coostantes do art. 72 desta Lei.

Art. 72. Os programas dos cursos de Residência Médica

respeitarão o máximo de 60 (sessenta) horas semanais, nelas incluidas um máximo de 24

(vinte e quatro) horas de plantão.

§ I° O médico residente fará jus a um dia de folga semanal e a 30

(trinta) dias consecutivos de repouso, por ano de atividade.

§ 20 Os programas dos cursos de Residência Médica

compreenderão. num minimo de 10% (dez por cento) e num máximo de 20% (vinte por

cento) de sua carga horária. atividades teórico-práticas, sob a forma de sessões

atualizadas. seminários, correlações clínico-patológicas ou outras, de acordo com os

programas pré-estabelecidos.

Art. 73. Os programas de Residência Médica credenciados na

forma deste Capítulo conferirão títulos tie especialista em favor dos médicos residentes

neles habilitados, os quais constituirão comprovante hábil para fins legais junto ao sistema

federal de ensino e ao Conselho Federal de Medicina.

Art. 74. A interrupção do programa de Residência Médica por

pane do médico residente, seja qual for a caus'a, justificada ou não, não o exime da

obrigação de, posterionnente. completar a carga horária total de atividade prevista para o

aprendizado. a fim de obter o comprovante referido no artigo anterior, respeitadas as

condições iniciais de sua admissão.

CAPÍTULO IV

DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Art. 75. O Ministério da Educação e do Despono fará realizar

avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de

procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam a qualidade e a

eficiência das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

§ 10 Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a que

se refere o caput incluirão, necessariamente, a realização, a cada ano, de exames nacionais
com bases nos conteúdos minimos estabelecidos para cada curso, previamente· divulgados

e destinados a aferir os conhecimentos e as competências adquiridos pelos alunos em fase

de conclusão dos cursos de graduação.

§ 2° O Ministério da Educação e do Despono divulgará,

anualmente, o resultado das avaliações referidas no caput deste artigo, inclusive dos

exames previstos no parágrafo anterior, informando o desempenho de cada curso, sem

identificar nominalmente os alunos avaliados.

§ 3° A realização de exame referido no § 1° deste anigo

condição prévia para obtenção do diploma, mas constará do histórico escolar de cada aluno

apenas o registro da data em que a ele se submeteu.

§ 4' Os resultados individuais obtidos pelos alunos examinados

não serão computados para sua aprovação, mas constarão de documento específico,

emitido pelo Ministério da Educação e do Despono, a ser fornecido exclusivamente a cada

aluno.

§ 5' A divulgação dos resultados dos exames, para fins diversos do

instituido neste artigo, implicará responsabilidade para o agente, na forma d~ legislação

pertinente.

§ 6° O aluno poderá, sempre que julgar conveniente, submeter-se a

novo exame, nos anos subseqüentes, fazendo jus a novo documento especifico.

§ 70 A introdução dos exames nacionais, como um dos

procedimentos para avaliação dos cursos de graduação, será efetuada gradativamente,

cabendo ao Ministro de Estado da Educação e do Despono determinar os cursos a serem
avaliados.

Art. 76. Os resultados das avaliações referidas no § 2· do art. 7S

serão, também, utilizados pelo Ministério da Educação e do Despono para orientar suas

ações no sentido de estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade

do ensino, principalmente as que visem á elevação da qualificação dos docentes.

CAPÍTULO V

DAS FUNDAÇÕES DE APOIO

Art. 77.. As instituições federais de ensino superior e de pesquisa

cientifica e tecnológica poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei nO

8:666, de 21 de junho dé 1993 e por prazo determinado, instituições criadas com a

finalidade de d~r apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento

institucional. científico e tecnológico de interesse das instituições federais contratantes.

Art. 78. As instituições a que se refere o art. 77 deverão estar

coostituidas na forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo

Código Civil Brasileiro. e sujeitas. em especial:

I - á fiscalização pelo Ministério Público, nos termos do Código

Civil e do Código de Processo Civil;

II - á legislação trabalhista;

III - ao prévio registro e credenciamento no Ministério da

Educação e do Despono e no Ministério da Ciência e Tecnologia, renovável bienalmente.

Art. 79. Na execução de convênios, contratos, acordos elou

ajustes que envolvam a·aplicação de recursos públicos, as fundações contratadas na forma

do 111. 77 serão obrigadas a:

I - observar a legislação federal que institui normas para licitações

e contratos da administração pública, referentes à contratação de obras, compras e

sctViÇQs;

11 - prestar conlaS dos recursos aplicados aos órglos públicos

financiadores;

III - submeter-se ao controle finailstico e de gel1lo pelo 6r8lo
nWWno da lnstituiçio Federal de Emino ou similar da entidade contratante;

IV - submeter-se à fiscalização da execução dos contraias de que

trata o ano 77, pelo Tribunal de Contas da União e pelo órgão de controle interno

competente.

Art. 80. As instituições federais contratantes poderão autorizar, de

acordo com as normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a

participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações referidas no art.

7S desta lei. sem prejuizo de suas atribuições funcionais.

§ I° A participação de servidores das instituições federais

contratantes nas atividades previstas no art. 77 desta lei, autorizada nos termos deste

artigo, não cria vloculo empregaticio de qualquer natureza, podendo as fundações

contr2tadas, para sua execução, concederem bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão.
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§ 2° É vedada aos servidores públicos federais a participação nas

atividades referidas no COPUI durante a jornada de trabalho a que estão sujeitos. excetuada

a colaboração esporádica., remunerada ou Dão, em assuntos de sua especialidade. de acordo
com as normas referidas no capul.

§ 3° É vedada a utilização dos contratados referidos no COPUI para

a contratação de pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores para

prestarem serviços ou atender necessidades de caráter permanente das instituições federais

contratantes.

Art. 81. Fica vedado às instituições federals contratantes o

pagamento de débitos contraidos pelas instituições contratadas na forma deste Capitulo e a

responsabilidade a qualquer titulo, em relação ao pessoal por estas contratado, inclusive na

utilização de pessoal da instituição, conforme previsto no art. 80 desta lei.

Art. 82. No exato cumprimento das finalidades referidas neste

Capitulo, poderão as fundações de apoio, por meio de instrumento legal próprio, utilizar-se

de bens e serviços óa instituição federal contratante, mediante ressarcimento e pelo prazo

estritamente necessário à elaboração e execução do projeto de ensino, pesquisa e extenoão.

e de desenvolvimento institucional, cientifico e tecnológico de efetivo interesse das

instituições federais contratantes e objeto do contrato firmado entre ambas.

CAPÍTULO VI

DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

Art. 83. O corpo discente dos estabelecimentos de ensino superior
será representado nos órgãos colegiados com direito a voz e voto.

Art. 84. A União Nacional dos Estudantes - UNE, criada em

1937, é entidade representativa do conjunto dos estudantes das Instituições de Ensino

Superior existentes no País.

Art. 85. As Uniões Estaduais dos Estudantes - UEEs oão

entid!'Ões representativas do conjunto dos estudantes de cada Estado, do Distrito Federal

ou de Território onde haja maio de uma instituição de ensino superior.

Art. 86. Os Diretórios Centrais dos Estudantes - ,DCEs são

entidades representativas de conjunto dos estudantes de cada instituição de ensino
superior.

Art. 87. Fica assegurado aos estudantes de cada curso de nivel

superior o direito à organização de Centros Acadêmicos - CAo ou Diretórios Acadêmicos 

DAs como suas entidades representativas.

Art. 88. A organização, o funcionamento e as atividades das

entidades a que se refere esta lei serão estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em

assembléia geral no caso de CAo ou DAo e através de congressos nas demais entidades.

CÀpiTULO VII
DAS MANTENEDORAS

Art. 89. Ao pessoas juridicas de direito privado, mantenedoras de

instituições de ensino superior, previstas no inciso n do ar!. 19 da Lei n° 9.394, de 20 de

dezembro de 19%, poderão assumir quaisquer das formas admitidao em difei!o, de

natureza civil ou comercial e, quando constitu{das como fundações, serão regidas pelo
disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro.

Paràgrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade

mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes, deverão ser comunicadas

ao Ministério da Educação e do Desporto, para as devidas providências.

Ar!. 90. Ao entidades mantenedoras de instituições de énsino
superior, sem finalidade lucrativa, deverão:

I - elaborai- e publicar em cada exercício social demonstrações

financeiras certificadas por auditores independentes, com o parecer do conselho fiscal, ou
órgão similar;

n - manter escrituração completa e regular de todos os livros
fiscais, na fonna da legislação pertinente, bem COmo de quaisquer outros atos ou operações

que venham a modificar sua situação patrimonial, em livros revestidos de formalidades
que assegurem a respectiva exatidão;

III - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados
da data de emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e efetivação

de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que
venham a modificar sua situação patrimonial;

IV - submeter~se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder
Público;

v - destinar seu patrimônio a outra instituição congênere ou ao
Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades, promovendo, se necessário, a
alteração estatutária correspondente;

VI - comprovar, sempre que solicitada:

a) a aplicação dos seus excedentes financeiros para os fins da

instituição d~ ensino superior mantida;

b) a não-remuneração ou concessão de vantagens ou beneficios,

por qualquer fonna ou título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou
eqüivalentes;

c) a destinação, para as despesas com pessoal docente e

técnico-admimstrativo. incluídos os encargos e beneficios sociais, de pelo menos sessenta

por cento da receita das mensalidades escolares proveniente da instituição de ensino

superior mantida, deduzidas as reduções, os descontos ou bolsas de estudo concedidas e

excetuando-se. ainda, os gastos com pessoal, encargos e beneficios sociais dos hospitais

universitários.

§ 10 As instituições a que se refere o COPUI, que não tenham

caráter filantrópico, poderão incluir no percentual mencionado na letra IICU as despesas

com a contratação de empresas prestadoras de serviços, ate o limite de dez por cento da

receita das mensalidades.

§ 20 A comprovação do disposto neste artigo é indispensável, para

fins de credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior.

Art. 91. As entidades manlenedoras de instituições privadas de

ensino supenor. comunitárias, confessionais e filantrópicas ou constituídas como

fundações não poderão ter finalidade lucrativa e deverão adotar os preceitos do art. 14 do

Código Tributário Nacional e do art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, além de

atender ao disposto no artigo anterior.

Art. 92. As entidades mantenedoras de instituições de ensino

superior, com finalidade lucrat.iva. ainda que de natureza civil, deverão:

I - elaborar e publicar em cada exercício social demonstrações

financeiras, certificadas por auditores independentes, com o par:ecer do conselho fiscal, ou

órgão equivalente;

II - submeter-se, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público.

TÍTULO V

DE ASPECTOS CURlUCULARES

Art 93. O art. 33 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com seguínte redação:

"Art.33. O ensino religioso, de matricula facultativa, é parte
integrante da formação bàsica do cidadão e constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental,
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasíl,
vedadas quaisquer formas de proselitismo.
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§ I' Os sistemas de ensino. regulamentarão os procedimentos
para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerio
as normas para a habilitação e admissão dos professores.

§ 2° Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída
pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos
conteúdos do ensino religioso."

Art. 94. Em todos os níveis e modalidades da educação formal, a

educação ambiental será desenvolvida como uma prática contínua e permanente,

atendendo ao disposto na Consolidação da Legislação Ambiental, além do disposto nos

artigos 26, 27, 28, 36 e 53 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 95. A educação para o trânsito rege-se, além do disposto no

artigo 27 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pelo Capitulo VI da Lei 9.503 

Código Nacional de Trânsito, de 23 de setembro de 1997.

Art. 96. A apresentação dos simbolos nacionais nas escolas rege-se
pelo disposto na Lei n' 5.700, de OI de setembro de 1971.

Art. 97. Fica instituido o Dia Nacional do Livro, que será .

comemorado, anualmente, no dia 29 do mês de outubro.

Parágrafo único. É obrigatória a comemoração da data nas escolas

públicas e particulares de ensino fundamental e médio sem interrupção dos trabalhos

escolares.

TiTULO VI

DE ATENDIMENTOS ESPECIAIS

Art 98. São considerados merecedores de tratamento excepcional
os alunos de qualquer nível de ensino, portadores de afecções congênitas ou adquiridas,

infecções. traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou

agudizados. caracterizados por:

a) incapacidade fisica relativa, incompativel com a freqüência aos

trabalhos escolares; desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e
emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes;

b) ocorrência isolada ou esporádica; e

c) duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada

caso, para a continuidade do processo pedagógico de aprendizado, atendendo a que tais

características se verificam, entre outros, em casos de sindromes hemorrágicos (tais como

a hemofilia), asma, cardite. pericardites, afecções osteoarticulares submetidas a correções
onopédicas, nefropatias agudas ou subagudas, afecções reumáticas, etc.

Art. 99. Os estudantes beneficiado·s com o regime de exceção

previsto no artigo anterior, como compensação da ausência às aulas, deverão realizar
exercicios domiciliares com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com o
seu estado de saúde e as possibilidades do estabelecimento.

Art. 100. Dependerá o regime de exceção previsto no art. 98, de
laudo médico elaborado por autoridade oficial.

·Art. 101. Será da competência do Diretor do estabelecimento a
autorização, à autoridade superior imediata, do regime de exceção.

Art. 102. A partir do oitavo mês de gestação e durante tr!s meses,
a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exerclcios domiciliares

instituldo pelo art. 98 desta lei.

Parágrafo único. O início e o fim do periodo em que é permitido o

afastamento serão determinados por atestado médico a ser ap~sentado à direção da escola.

.Art. 103. Em casos excepcionais, devidamente comprovado"
mediante atestado médico, poderá ser aumentado o periodo de repouso, antes e depois do
parto.

Parágrafo único. Em qualquer caso, é assegurado as estudantes em

estado de gravidez o direito à prestação dos exames finais.

Art. 104. É facullativa a prática da Educação Fisica, em todos os

níveis de ensino:

a) ao aluno que comprove exercer atividade profissional, em

jomada igualou superior a 6 (seis) horas;

b) ao aluno maior de 30 (trinta) anos de idade;

c) ao aluno que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em

outra situação, comprove estar obrigado à prática de Educação Física na Organização

Militar em que serve;

d) ao aluno, ou aluna, amparado pelos artigos 96 e 100;

e) ao aluno de curso de pós-graduação; e

I) à aluna que tenha prole.

Art. 105. A transferência ex oficio a que se refere o parágrafo

único do art. 49 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre

instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e

independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou

militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada

remoção ou transferência de oficio, que acarrete mudança de domicilio para o municipio

onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.

Parágrafo único. A regra do COPUI não se aplica quando o

interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso

público, cargo comissionado ou função de confiança.

Art. 106. A educação indigena rege-se, além do disposto nos

anigos 78 e 79 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pelos artigos 28 e 47 a 55 da

Lei n' 6.001 . Estatuto do Índio. de 19 de dezembro de 1973.

Art. 107. A assistência educacional aos presos, além do disposto

na Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, rege·se pelos artigos lO, 17 a 21, 28, 41,72,

83 e 152 da Lei n' 7210 - Lei de Execução Penal, de li dejulho de 1984.

Art. 108. A educação de crianças e adolescentes, além de atender

as disposições da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, rege-se pelo disposto nos

artigos 4. 14, 19.22,33,53 a 58. 63, 67, 68, 76, 92, 101, 112, 117, 119, 120, 129, 136,201
e 208 da Lei n' 8.069.- Estatuto da Criança e do Adolescente, de 11 de dezembro de 1990.

TiTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 109. As escolas públicaS e privadas, da rede de ensino do

Pais, que obrigam o uso de uniformes aos seus alunos, não podem alterar o modelo de

farqamento antes de transcorridos cinco anos de sua adoção.

Art. IiO. Os critérios para a escolha do uniforme escolar levarão

em conta as condições econõmicas do estudante e de sua família, bem como as condições

de clima da localidade em que a escola funciona.
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§ I' o uniforme a que se refere o capur só poderá conter, como
ill$crição gravada no tecido, o nome do estabelecimento.

§ 2' A exigência de uniforme escolar limita-se a alunos de turnos
letivos diurnos.

Art. 11 \. O dO$Cumprirn~nto ao preceituado no art. 109 desta lei

será punido com multas em valor correspondente a no minimo trezentas Unidades Fiscais

de Referência (Ufir) ou indice equivalente que venha a substitui-Ia.

parágraf~ único. O procedimento administrativo da cobrança de

multas observará o disposto no art. 57, parágrafo único, da Lei n' 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

Art. 112. As Universidades e as Escolas Técnicas da União,

vinculadas ao Ministério da Educação e Despono, sediadas nas capitais dos Estados, serão

qualificadas de federais e terão a denominação do respectivo Estado.

Parágrafo único. As escolas e faculdades das universidades

federais serão denominadas com a designação especifica de sua especialidade seguida do

nome da universidade.

Art. 113. Se a sede da universidade ou da escola técnica federal for

em uma cidade que não a capital do Estado, será qualificada de federal e terá a

denominação da respectiva cidade.

Art. 114. As pessoas juridicas de Direito Privado, os órgãos de

Administração Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os
alunos regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular.

§ I° Os alunos a que se refere o capur deste artigo devem

comprovadamente estar freqüentando cursos de nivel superior, profissionalizante de nivel

médio, ou escolas de educação especial.

§ 2° O estágio somente poderá verificar-se em unidades que

tenham condições de proporcionar experiencia prática na linha de formação do estagiário,
devendo o aluno estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto na

regulamentação da matéria.

§ 3° Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e

da aprendizagem e ser planejados, executados. acompanhados e avaliados em

conformidade com os currículos. programas e calendários escolares.

Art. 11 \. O descumprim~to ao preceituado no art. 109 desta lei
será punido com multas em valor correspondente a no minimo trezentas Unidades Fiscais

de Referencia (Ufir) ou indice equivalente que venha a substitui-la.

Parágrafo único. O procedimento administrativo da cobrança de

multas observará o disposto no art. 57, parágrafo único, da Lei n' 8.078, de II de
setembro de 1990•.

Art. 112. As Universidades e as Escolas T6cnicas da União,

vinculadas ao Ministério da Educação e Desporto, sediadas nas capitais dos Estados, serão
qualificadas de federais e terão a denominação do respectivo Estado.

Parágrafo único. As escolas e faculdades das universidades

federais serão denominadas com a designação especifica de sua especialidade seguida do
nome da universidade.

Art. 113. Se a sede da universidade ou da escola técnica federal for
em uma cidade que não a capital do Estado, será qualificada de federal e terá a
denominação da respectiva cidade.

Art. 114. As pessoas juridicas de Direito Privado, os órgãos de

Administração Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os
alunos regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular.

§ J° Os alunos a que se refere o capul deste artigo devem
comprovadamente estar freqüentando cursos de nivel superior, profissionalizante d~' ni~~l
médio, ou escolas de educação especial.

§ 2° O estágio somente poderá verificar-se em unidades que
tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário,

devendo o aluno estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto na
regulamentação da matéria.

§ 3° Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e
da aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares.

Art. 115. As editoras deverão permitir a reprodução de obras e

demais publicações, por elas editadas, sem qualquer remuneração, desde que haja

concordância dos autores, que a reprodução seja feita por Imprensa Braille ou Centros de

Produção de Braille, credenciados pelo Ministério da Educação e do Desporto e pelo
Ministério da Cultura, e o material transcrito se destine, sem finalidade lucrativa, à leitura

de pessoas cegas.

Art. 116. O Ministério da Educação e do Desporto e o Ministério

da Cultura regulamentarão, em conjunto, as publicações de que tratam o art. 115 desta lei.
a partir de sua publicação.

Art. 117. • Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino

fundamental e médio fica assegurada a organização de Oremios Estudantis como entidades
autônomas representativas dos interesses dos estudantes, com finalidades educacionais,
culturais, cívicas, desportivas e sociais.

§ I' A organização, o funcionamento e as atividades dos Oremios

serão estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em Assembléia Oeral do corpo discente

de cada estabelecimento de ensino convocada para este fim.

§ 2° A aprovação dos estatutos e a escolha dos dirigentes e dos

representantes do Oremio Estudantil serão realizadas pelo voto direto e secreto de cada

estudante, obse];Vando-se, no que couber, as normas da legislação eleitoral.

Art. 118. As cooperativas escolares, atendidas as disposições da

Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, regem-se também pelos artigos 19,28, 87 e 88

da Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Art. 119. O abandono intelectual de filho em idade escolar será
punido nos termos do art. 246 da Lei n' 2.848 - Código Penal, de 07 de dezembro de 1940.

Art. 120. O desporto educacional rege-se, além do disposto no art.

27 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pelos artigos 2', inciso VIII, 3', inciso I,

.I', inciso I. e 44, inciso I, da Lei n' 9.615, de 24 de março de 1998.

Art. 121. Continuam em vigor as leis e os decretos-l~is que
criaram, federalizaram, transfonnaram, denominaram, definiram status jurídico,

incorporaram, instituiram ou autorizaram o Poder Executivo a criar instituições de ensino
ou órgãos do sistema federal de ensin~.

Ar!. 122. A redação dos arts. 27 a 42 e 89 a 92, oriundos das

Medidas Provisórias n' 1565/98 e n' 1477/98 será automaticamente substituida:

I - pela redação dada pela reedição das respectivas leis de

conversão ao dispositivo que deu origem ao artigo;

II - pela nova redação dada pela reedição das respectivas medidas

provisórias no dispositivo que deu origem ao artigo.

§ I' Passarão a ler vigência os dispositivos legais suspensos, cujos

conteúdos serão incorporados a esta lei, substituindo o artigo correspondente, nas

hipóteses de:

I - rejeição da medida provisória;
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lI· não reedição da fIledida provisória;

m. reedição da medida provisória com supressão do dispositivo

que deu origem ao artigo.

Art. 123. Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua

publicação.

Art. 124. Revogam-se:

os artigos 6°, 7°, 8° e 9° da Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de

1961, com a redação dada pela Lei n' 9.131, de 26 de novembro de 1995;

o artigo '16 da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968 com a

redação dada pela Lei n' 9.192, de 21 de dezembro de 1995;

a Lei n' 59, de II de agosto de 1947;

a Lei n' 683, de 26 de abril de 1949;

a Lei n' 693-A, de 6 de maio de 1949;

a Lei n' 745, de 22 de junho de 1949;

a Lei n' 775, de 6 de agosto de 1949;

a Lei n' 851, de 07 de outubro de 1949;

a Lei n' 1.554, de 08 de fevereiro de 1952;

aLei n' 1.484, de 05 de dezembro de 1951;

a Lei n' 1.703, de 15 de outubro de 1952;

aLei n'2.367, de 07 de dezembro de 1954;

a Lei n' 2.995, de 10 de dezembro de 1956;

aLei n' 3.144, de 20 de maio de 1957;

a Lei n' 4.759, de 20 de agosto de 1965;

a Lei n' 5.096, de 31 de agosto de 1966;

a Lei n' 5.191, de 13 de dezembro de 1966;

a Lei n' 5.379, de 15 de dezembro de 1967;

a Lei n' 5.664, de 21 de junho de 1971;

aLei n' 5.789, de 27 de junho de 1972;

a Lei n' 5.802, de 11 de setembro de 1972;

a Lei n' 6.202, de 17 de abril de 1975;

a Lei n' 6.283, de 09 de dezembro de 1975;

a Lei n' 6.494, de 07 de dezembro de 1977;

a Lei n' 6.503, de 13 de dezembro de 1977;

o §'1' do art. I', e arts. 2' a 12 da Lei n' 6.545, de 30 de junho de

1978;

a Lei n' 6.625, de 23 de março de 1979;

a Lei n' 6.680, de 16 de agosto de 1979;

a Lei n' 6.733, de 04 de abril de 1979;

a Lei n' 6.932, de 07 de julho de 1981;

a Lei n' ~.088, de 23 de março de 1983;

a Lei n' 7.165, de 14 de dezembro de 1983;

a Lei n'7.217, de 19 de setembro de 1984;

a Lei n' 7.348, de 24 de julho de 1985;

a Lei n' 7.395, de 31 de outubro de 1985;

a Lei n' 7.398, de 04 de novembro de 1985;
a Lei n' 7.423. de 17 de dezembro de 1985;

a Lei n' 7.601, de 15 de maio de 1987;

a Lei n' 7.692, de 20 de dezembro de 1988;

a Lei n' 8.138, de 28 de dezembro de 1990;

a Lei n' 8.150, de 28 de dezembro de 1990;

a Lei n' 8.170, de 17 de janeiro de 1991;

o art. 14 da Lei n' 8.178, de 01 de março de 1991;

a Lei n' 8.436, de 25 de julho de 1992;

, a Lei n' 8.539, de 22 de dezembro de 1992;

aLei n' 8.663, de 14 de junho de 1993;

o art. 3', da Lei nO 8.7ll, de 28 de setembro de 1993;

a Lei n' 8.725, de 5 de novembro d" 1993;

aLei n' 8.747, de 09 de dezembro de 1993;

a Lei n' 8.859, de 23 de março de 1994;

a Lei n' 8.907, de 06 de julho de 1994;

aLei n' 8.913. de 12 de julho de 1994;

a Lei n' 8.948, de 08 de dezembro de 1994;

a Lei n' 8.958, de 20 de dezembro de 1994;

a Lei n' 9.045, de 18 de maio de 1995;

a Lei n' 9.131, de24 de novembro de 1995;

a Lei n' 9.192, de 21 de dezembro de 1995;

a Lei n' 9.288, de l' de julho de 1996;

a Lei n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996;

a Lei n' 9.475, de 22 de julho de 1997;

a Lei n' 9.515, de 20 de novembro de 1997;

a Lei n' 9.536, de 11 de dezembro de 1997;

os arts. 46 e 47 da Lei n' 9.649, de 27 de maio de 1998;

o Decreto-Lei n' 53, de 18 de novembro de 1966;

o Decreto-Lei n' 252, de 28 de fevereiro de 1967;

o Decreto-Lei n' 228, de 28 de fevereiro de 1967;

o Decreto-Lei n' 464, de 12 de fevereiro de 1969;

o Decreto-Lei n' 547, de 18 de abril de 1969;

O Decreto-Lei n' 655. de 27 de junho de 1969;

o Decreto-Lei n' 705, de 25 dejulho de 1969

o Decreto-Lei n' 749, de 8 de agosto de 1969;

o Decreto-Lei n' 842, de 9 de setembro de 1969;

o Decreto-Lei n' 1.044, de 21 de outubro de 1969;

O Decreto-Lei n' 1.051, de 21 de outubro de 1969;

o Decreto-Lei n° 1.053, de 21 de outubro de 1969;

o Decreto-Lei n° 1.422, de 23 de outubro de 1975;

ANEXO I ,

Nome do estabelecimento:

Nome fantasia: CGC:
Registro no MEC n' Data do Registro:
Endereço:

Cidade: Estado: CEP:
Telefone: ( ) Fax: ( ) Telex:

Pessoa responsável pelas informações:

Entidade mantenedora:

Endereço:

Estado: Telefone: ( ) CEPo

CONTROLE ACIONÁRIO DA ESCOLA

Nomes dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica) CPF/CGC Partieip~çiodo Capilal

1

2 .
3

4

5

6

7

8

9

10

Citado no parágrafo único do 3rt. 35.
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CONTROLE ACIONÁRIO-DA MANTENEDORA

Nomes dos Sócios
(Pessoa Física ou Jurídica) CPF/CGC Participaçio do Capital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANEXO 111
EMENTA DA LEGISLAÇÃO REVOGADA QUE CONSTA DO ARTIGO 121 DO
ANTEPROJETO DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL'

I • LEIS

-Lei 59, de 11/08/1947

Autoriza o Poder Executivo a cooperar financeiramente com Estados. Municipios. Distrito
Federal e paniculares. na ampliaçio e melhoria do sistema escolar primário, secundário e
normal, nas zonas rurais.

-Lei 683, de 26104/1949
Dispõe sobre a realização de concursos nos estabelecimemos isolados de ensino superior.

-LoI693A, de 03/05/1949

Dispõe sobre exames nos cursos de ensino superior dos alunos investidos de mandatos
eletivos.

·Lei 775, de 06/08/1949

Dispõe sobre O ensino de Enfermagem no País e dá oulraS providências.

- Lell.4S4, de 5/12/1951
Estabelece a Semana N."iona! de Educaçio.

·Lei 851, de 07/1011949

Dispõe sobre a composiçio das congregações de instítulos de ensino superior de
universidades.

-Lei 745, de 22/0611949

Dispõe sobre registro. no Ministério da Educação e Saúde, de professor de Educaçio
Fisica e médicos assistentes de Educaçio Fisica assim como de técnicos esportivos, nio
habilitados na fonoa da lei.

-Lei 1554, de 08/0211952

Manda incluir, no ensino da cadeira de Fannácia Galênica, as noções fundamentais de
Farmácia Homeopática.

·Lei 1703, de 15/10/1952
ANEXO 11'"

INDICADORES GLOBAIS

(0) Valor estImado para o ano de apllcaçao

ENDERECO PARA CORRESPONDÊNCIA
(se diferente do que consta acima)
Endereço: ---,.,,--,-- ==- _
Cidade: Estado: CEP: _
Mês da data-base dos professores: _
Local: Data: _

I ANO-BASE ANO DE APLICAÇAO (0)
N" de funcionários: I
N" de professores: I

Carga horária total anual:

Faturamento total em RS :
-

(Carimbo e assinatura do responsável) _

Nome do Estabelecimento'
COMPONENTES DE CUSTOS ANO-BASE ANO DE APLlCAÇAOI

(Despesas) (V:dorrs em REAL) (ValOftS etn REAL)

1.0. Pessoal

1.1. Pessoal Docente

1.2. Encargos Socais

1.3. Pessoal Técuico e Administrativo

1.4. Encargos Socais

2.0. Despesas Gerais e Administrativas

2.1. Despesas com Material

12.2. Conservação e Manutenção I
2.3. Serviços de Terceiros

2.4. Serviços Públicos

2.5. Impostos Sobre ServIços (ISS)

2.6. OUlras Despesas Tributarias

2.7. Aluguéis

2.8. Depreciação

2.9. Outras Despesas

3.0. Sublotal- (I+2)

4,0. Pró-Labore

5.0. Valor Locativo

6.0. SubloCal- (4+5)

7.0. Contribuições Sociais

7.1. PISIPASEP

7.2. COFINS

8.0. Total Geral- (3+6+7)

Número de alunos pagantes

Número de alunos não pagantes
Valor da últlma mensalidade do ano-base RS --,-_-,-__
Valor da mensalidade após o reajuste proposto RS •em, __/__/_.
Local: Data: __,__/_

A lei ou decrcu>-!ei que compàc a "Consolidaçio da Lc&iJlaçio Educacional" esti assinalada com
um asterisco *.

Modifica a alinea "a" do ano 32 da Lei Orgânica do Ensino Se'CUlIdário.

-Lei 2367. de 07/1211954
Dispõe sobre o ensino de Enfermagem em cursos volantes.

-Lei 2995. de 10/12/1956
Prorroga o prazo que restringe as exig!ncias para instruir matricula aos cursos de
Enfennagem. nos \ennos do parágrafo único do artigo 5" da Lei 775/49.

-Lei 3.144, de 20/05/1957
Determina seja ministrado o curso superior de Agrimensura em todo Pais, em
estabelecimemo de ensino superior, oficiais ou reconhecidos. e dá outras providencias.

*- Lei 4.759. de 20/8/1965
Dispõe sobre a denominaçlo e qualificaçllo das universidades e escolas técnicas federais

- Lei 5.096, de 31/0811966
Dispõe sobre viagens ao exterior de pessoal docente e administrativo das universidades
federais.

*- Le15.J91, de 13/12/1966
Institui o 'Dia Nacional do Livro"

-Lel5.379, de 1511211967
Provê sobre a alfabetizaçio e a educaçllo continuada de adolescentes e adultos.

- LeI5.664, de 2110611971
Acrescenta parágrafo úiúco ao art. I" do DL 705, de 22107/69, que altera redaçio do an. 22
da Lei 4.024, de 20/1211961.

Carimbo e assinatura do responsável
,., Citado no parágrafo único do art. 35.

- LeiS.789, de 27/0611972
Dá nova redaçio 10 ar!. 6" do DL 464, de 11/01/69, que estabelece normas á Lei 5.540, de
~m~ .
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• Lei 5.802, de 11/09/1972
Dispõe scbre a inscriçlo em prova de habilitação à livre-dcdnciL

"'- Lei 6.202, de 17/04/1975
Atribui à estudante em estado de gestaçio o regime de exerclcios domiciliuea instituldos
pelo Decreto-Lei nO 1.044, de 1969.

• Lei 6.283, de,9112/1975 .
Dispõe sobre mandato de reitores, vice·reitores, diretores e vice-<!iretores das instituições

particulares de ensino superior.

- Lei 6.494, de 7 11211977
Dispõe sobre os estágios de estudantes.

• Lei 6.503, de 14/12/1977
Dispõe sobre a Educação Fisica em todos os graus e ramos do ensino (alterada pela Lei n°
7.692, de 20/12188)

• Parágrafo 1° e Art. 2° a 12 da LeI6.S45, de 30/0611978
Dispõe sobre a transformação das Escolas Técnicas Federais de MO, PR e Celso Suckow
da Fonseca em Centros Federais de Educação Tecnológica. e dá outras providencias.

- Lei 6.625, de 23/03/1979

Acrescenta dispositivo ao art. 26 da r,.ei 5.540, de 28111168, que "fixa normas de
organização e funcionamento do ensino superior e sua articulaçio com a escola média".

- Lei 6.680, de 16103/1979
Revoga dispositivos sobre representaçlo estudantil.

- Lei 6.733, de 4/12/1979
Dispõe sobre a nomeação dos dirigentes ~as fundações instituídas ou mantidas pela Unilo.

"'. Lei 6.932, de 7nt1981
Residência Médica.

• Lei 7.088, de 23/03/1983
Estabelece normas para a expediçlo de documentos escolares

• Lei 7.165, de 14/12/1983

Dispõe sobre a fixaçlo e alteração do número de vagas nos cursos superiores de graduaçlo

e dá outras providências

• Lei 7.217, de 19/09/1984

Altera a redação do art. 4° da Lei n' 6.932, de 7ntl981, que "dispõe sobre atividades do
médico residentell

• .

• Lei 7.348, Íle 24/07/1985

Dispõe sobre a execução do § 4° do art. 176, da Constituição Federal. (Emenda Calmon).

*. Lei 7.395, de 3111011985
Dispõe sobre os órgãos de representação dos estudantes de nivel superior.

*. Lei 7.398, de 04/1111985
Dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes de I° e 2° graus e

dá outras providências.

- Lei 7.423, de 17/12/1985
Revoga a Lei 5.465, de 3/07/68, que "dispõe sobre o preenchimento de vagas nos

estabelecimentos de ensino agrícola".

• Lei 7.601, de 15/05/1987
Altera a redação do art. 4' da Lei 6.932, de 7nt1981, que "dispõe sobre as atividades do

médico residente".

*. Lei 7.692, de 20/1211988
Dá nova redação ao disposto na Lei nO 6503, de 13 de de,zembro de 1977, que "dispõe

sobre a educação fisica em todos os graus e ramqs do ensino".

- Lei 8.138, de 28112/1990
Altera a redação do art. 4°, da Lei 6.932, de 7nt199l, que "dispõe sobre as atividades do

médico residente".

· Lei 8.150, de 28112/1990

Dispõe sobre a aplicação financeira de recursos recolhidos ao FNDE, e dá outras
providências.

• Lei 8.170, de 17/01/1991

Estabelece regras para negociaçlo de reajustes de mensalidades escolares.

- Art. 14 da Lei 8.178, de 01/03/1991

Estabelece regras sobre preços e salários.

...- Lei 8.436, de 25/07/1992

Institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes.

• Lei 8.539, de 22/1211992
Autoriza o Poder Executivo a criar cursos noturnos em todas as instituições de ensino
superior vinculadas à União.

- Lei 8.663, de 14/0611993

Revoga o Decreto·Lei no 869; de 12 de dezembro de 1969, e dá outras providências.

• Art. 3· a 5° da Lei 8.711, de 28/09/1993

Dispõe sobre a transformação da Escola Técnica Fedeml da Bahia em Centro Federal de

Educação Tecnológica e dá outras providências.

...- Lei 8.725, de 05/1111993

Dá nova redação ao caput do ano 4· da Lei 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre
as atividades do médico residente.

- Lei 8.747, de 9/1211993
Dá nova redação ao art. 4° da Lei 8.170. de 17/0111991.

- Lei 8.859, de 23/03/1994

Modifica dispositivos da Lei 6.494, de 7/12177, estendendo aos alunos de ensino especial o
direito à participação em atividades de estágio.

*. Lei 8.907, de 06/0711994
Determina que o modelo do fardamento escolar adotado nas escolas públicas e privadas

não possa ser alterado antes de transcorridos cinco anos.

*. Lei 8.913, de 12/07/94
Dispõe sobre a municipalização da merenda escolar.

...- Lei 8.948, de 0811211994
Dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica e dá outras
providências

"'. Lei 8.958, de 20/12/94
Dispõe sobre as relações entre as instituições fedemis de ensino superior e de pesquisa

científica e tecnológica e as fundações de apoio.

*- Lei 9.045, de 18/05/1995

Autoriza o Ministério da Educação e do Desporto e o Ministério da Cultura a

disciplinarem a obrigatoriedade de reprodução, pelas editoras de todo País, em regime de
proporcionalidade, de obras em caracteres braille, e a permitir a reproduçlo, sem

finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para o uso exclusivo de cegos.

*-Lei 9.131, de 24111/1995

Altem o dispositivo da Lei n· 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências.
(Conselho Nac. Educação e avaliação das IES).

"'. Lei 9.192, de 21/1211995

Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28' de novembro de 1968, que regulamentam o
processo de escoJha dos dirigentes universitários.

*. Lei 9.288, de 01/07/1996

Altem dispositivo da Lei n° 8.436, de 25 de junho de 1992, que institucionalizo o
Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes.
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"-Lei 9.424, de 24/12/1996

Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60. § 7°. do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e dã outras providências.

ANEXO IV

PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

*- Le19.475, d. 22/07/1997

Dá nova redação ao art. 33 da Lei nO 9.394. de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as

diretrizes e bases da educação nacional. (Ensino religioso)

*- Lei 9.515, d. 20/11/1997

Dispõe sobre a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas

universidades e pelas instituições de pesquisa científica e tecnológica federais.

*-Lei 9.536, d. 11112/1997

Regulamenta o parágrafo único do art. 49 da Lei 9.394 de 20/12/94 (transferência de
estudantes servidores públicos).

* Arts. 46 e 47 da Lei 9.649. de 27/05/98

Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outns

providências.

11- DECRETOS-LEIS

Decreto-Lei n' 53, de 1811111966

Fixa principias e normas de organização para as universidades federais.

Decreto-Lei n' 228, de 28/211967

ReforlDula a organização da representação estudantil e dá outns providências.

Decreto-Lei n° 252, de 28/02/1967

Estabelece normas complementares ao DL n° 53, de 18/11166.

Decreto-Lei nO 464, de 1210211969

Estabelece nOrlDas complementares à Lei 5.54~, de 28/11168.

Decreto-Lei n' 547, de 18/0411969

Autoriza a organização e o funcionamento de cursos profissionais superiores de, cuna

duração.

Decreto-Lei n' 655, de 27/0611969

Estabelece norlOas transitórias para a execuçlio da Lei 5540, de 28111168

Decreto-Lei n' 705, de 25/07/1969

Altera a redação do art. 22 da Lei 4.024, de 20112161.

Decreto-Lei nO 749, de 08/0811969

Estabelece norlOas transitórias para execuçlo da Lei 5.540, de 281i 1/68.

Decreto-Lei n' 842, de 09/09/1969

Altera a redação do art. 47 da Lei 5.540, de 28/11168.

*Decreto-Lei n° 1.044, de 21110/1969
Dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecçiles que, indica.

* Decreto-Lei n' 1.051, de 21/10/1969
Provê sobre aproveitamento em' cursos de licenciatura, de estudos realizados em

Seminários Maiores, Faculdades Teológicas ou Instituições equivalentes d. qualquer

confissão religiosa.

Decreto-Lei n° 1.053, de 21110/1969

Prevê sobre o exercieio de mandato em órgão colegiado.

Decreto-Lei nO 1.422, de 23/1011975

Dispõe sobre o Salário-Educação

CONTEúDo FONTE

TITULO [. DE ASPECTOS ADMIN[STRATIVOS

CAPiTuLO [- DOS ÓRGÃOS FEDERAIS Lei 9131/95 e art. 46 da Lei.
Ministério da Educaçlo c do Despono 9649198

CoIlJCIho Nacioml rk Educação

CAPiTuLO n - DO FUNDEF Lei 9424196
CAPiTuLO m - DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Lei 89[3194

TiTuLo U· DE ASPECTOS FINANCEIROS

CAPiTuLo [ - DO SALÁRI()'EDUéAçÃO MP 1607198

• APiTuLo [[ • DAS MENSALIDADES ESCOLARES MP 1477198

CAPiTuLO 111. DO CRÉDITO EDUCATIVO 8436192 e 9288196

r--
TIlLDm·) ~ INSTITUIÇOES FEDERAIS DE Leis 6545118, 8711/93,

EDUCAÇÃ. rtCNlCA E TECNOlóGICA 8948194 • art. 47 da Lei

'-- ---- 9649198

TiTULO IV - DO ENSINO SUPERIOR

CAPiruLO 1- DAS DISPOSrçÓES GERAtS

Adm,ssiio de c:nr.mgclfos I Lt:195t5/97

Apro\'C'll:unenlo de estudos realiz:ldos em Seminirios I DL 1051169

cAPln;LO 11 • DA ESCOLllA DE DIRIGENTES DE Lei 9192/95
t:-lSTIrutÇOES DE ENSINO SUPERIOR

CAPjruLO 1lI. DA RESIDENCtA MEDICA I Lei 6932181 e 8725193

CAPITt:LO IV • DA AVALIAÇÃO INSTlTIJCIONAL I Lei 9131195
COlITEúDo FOlITE

CAPlruLO V • DAS FUNDAÇOES DE APOIO Lei 8958/94

cApjn;Lo VI- DA REPRESENTAÇÃO ESlUDANTIL Lei 7395185

CAPjruLO VII • DAS MAlITENEDORAS I MP 1477198

TiTULO V- DE ASPECTOS CURRlCl.:LARES I
Ensino Religío5o Lei 9475197

Educação amblcnuJ I "Consolidação"".

Educ.:Iç30 p.:l101 o rrânJi!o Lei 9503197

Símbolos nacionais: I Lei 5700/66

Di. n:acional do livro LeiS191nt

tiTULO VI - DE ATENDIMENTOS ESPEC[AIS ,
Alendlmento espeCial a porudores de doenças c gestantes DL 1044169 e Lei 6202175 I

Educação Física Lei 7692/88

Trnnsfercncia de alunos servidores públicos Lei 9536i97

Educação indígena Lei60otn3

Educaçio de presus Lei 7210184

Educaçio de crlançu e adolescentes Lei 8069/90

TíTULo VI[ - DAS DlSPOS[ÇÕES GERAIS

Unifonnc escolar Lei 8907/94

Denominaçlo de instialiçi5es fedenis Lei 4759/65

TextoI em "braille" Lei 9045195

/lq>m<llQÇIo_til I..<i 7398185

Cooperalivu l..<i5764nI

Punição por abandono inteleetual Lei 2848140

Dapono cdueacioMI Lei 8672193

Leis .dminisuativIJ (n.Io relacionadas)
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JUSTIFICAÇÃO

A legislação brasileira, de um modo geral, vem sendo elaborada de

forma fragmentária, muitas vezes em prejuízo da coerência e hannonia que deve

caracterizar todo o sistema juridico. Este fato decorre, entre outras razõ'es, dos diferentes

momentos politi.os e institucionais que têm marcado a história recente do País. O mesmo

fenômeno pode ser observado em quase todas as áreas do direito, onde a edição de uma

grande quantidade de leis, decretos e outras normas legais dificulta o tratamento

sistemático de matérias importantes.

Com o objetivo de consolidar a legislação dos ramos mais

significativos do Direito, a Mesa Diretora da Cimara dos Deputados constituiu o Grupo

de Trabalho para Consolidação da Legislação Brasileira. O projeto de Consolidação da

Le&iJlaçlo Educacional encaminhado à apreciação da Casa agrega os dispositivos de

uma série de diplomas legais vigentes que, ao final, resullMão revogados. Não toca, no

entanto, no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96),

mantida i parte como a "lei maior" da Educação.

EstIo sendo consolidados tex~os das Leis nO 4.759, de 20 de agosto

!ie 1965; n° 5.191, de 13 de dezembro de 1966: n° 6.202, de 17 de abril de 1975: 6.932,

de 07 de julho de 1981: n' 7.395, de 31 de outubro de 1985: nO 7.398, de 04 de novembro

de 1985; n' 7.692, de 20 de dezembro de 1988; nO 8.436, de 25 de julho, de 1992: nO

8.725, de 05 de novembro de 1993; nO 8.907, de 06 de julho de 1994; n° 8.913, de 12 de

julho de 1994; n' 8.948, de 08 de dezembro de 1994: n' 8.958, de 20 de dezembro de

'994; n' 9.045, de 18 de maio de 1995; n' 9.131, de 24 de novembro de 1995; nO 9.192,

de 21 de dezembro de 1995: nO 9.288, de 01 dê julho de 1996: da Lei nO 9.424, de 24 de

dezembro de 1996; da Lei n° 9.475, de 22 de julho de 1997: n° 9.515, de 20 de novembro

de 1997; nO 9.536 de Ii de dezembro de 1997: nO 9.649, de 27 de maio de 1998; do

Decreto.Lci n' 1.044, de 21 de outubro de 1969; do Decreto-Lei n° 1.051, de 21 de

outubro de 1969; e das Medidas Provisórias nO 1.477/98: e nO 1.607/98.

Foi sempre intenção do Grupo de Trabalho obter o má<imo de

colaboração de órgãos públicos dos demais poderes - da União, dos Estados e dos

Municípios ", de instituições de ensino e pesquisa, de organizações não·governamentais e

outros SClores organizados da sociedade, além, é claro, dos cidadãos em geral. Para isto,

foi publicado no Diário Oficial da União de 26/05/98 (p. 84 a 90) um anteprojeto "e lei, de

que foi enviada cópia ás entidades mais representativas da educação brasileira, além de

ficar disponive1 para O público em geral.

Durante quarenta e cinco dias, até 17 de julho, o Grupo de

Trabalho recebeu contribuições, criticas e sugestões. A pedido de segmentos

educacionais, o prazo foi prorrogado até 17 de agosto último.

Nesse penodo, manifestaram-se junto ao Grupo de Trabalho as

seguintes entidades e instituições: Confederação Nacional dos Estabelecime ltos de

EnsinolCONFENEN; Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul: Conselho

Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul: Secretaria de Es:ado da

Educação de Minas Gerais; Secretaria de Estado da EducaçãO de Minas Gerais; S<:cretaria

da Educação Fundamental do Ministério da Educação e do Desporto: Colégio Catarinense,

de Florianópolis! SC; Secretaria de Estado da Educação e do Desporto de Santa Catarina:

Confederaç~o Nacional da IndústrialCN1; Centro Educacional' Monteiro Lobato, de São

GonçalO/RI; Confederação Nacional do Comércio; Sindicato dos Estabelecimentos de

Ensino no Estado Goiis: Sindicato doi Estabelecimentos de Ensino de TercsinaIPl;

Sindicato'das Escolas Partic~lares do Piaui; Sindicato dos Eslabelecimentos de Ensino do

Mato Grosso do Sul; Sindicato das Escolas Particulares da Paraíba; Sindicato dos

Estabelecimentos Particulares de Ensino de lO, 2°, e 3' Graus de NatallRN; Sindicato dos

Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Amazonas; Sindicato dos

Estabelecimentos de Ensino de Minas Gerais - Região SudestelMG, de Juiz de ForalMG;

Federação dos ,Estabelecimentos de Ensino do Estado de Minas Gerais; Sindicato dos

Estabelecimentos de Ensino do Rio de Janeiro;Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino

do Ceará; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas GeraislCEFETIMG; Escola

Técnica Federal de Pelotas; Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia

Estas entidades apresentaram dezenas de sugestões, das quais 24

(vinte e quatro) fOran1 incorporadas ao texto. As demais deixaram de ser aproveitadas

porque representavam alteração de conteúdo da legislação. tratavam de decretos - não

passíveis de consolídação, ou não se referiam a assuntos educacionais.

Comamos com ~ a~.oio dos nobres pares para que este projeto de

consolidação seja examinado com a seriedade que a matéria merece.

Brasília, de setembro de 1998.

~~ '- 12 A--.l.----.'------...

- /j6Tct::(b7_~)
Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

SRUPO DE TRABALHO PARA CONSOLIDAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA '

Of.GTCLB 89/98

Excelennssimo Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados.

Os infra·assinados coordenador e membros do Grupo de
Trabalho para Consolidação da Legislação Brasileira, encaminham li Vossa Excelência, o
primeiro Projeto de Lei Consolidatorio da Legislação Ambiental devendo em breve o mesmo
tãzer com a Legislação do Crédito Rurai e. posteriormente com a Legislação Educacional.

Solicitamos. que de! ao mesmo uma trarnitaçlo com
procedimento exclusivamente fonnal como requer o assunto.

:.f:.",.~
Brasilia '(A de jlIfllló de 1998.

-J/4 '-' . 12..- A,{..--v~
Deputado BONIFACIO DE ANDRADA
Coordénador do Grupo de Trabajba, para

Consolidação da Legislação)1rasjleira
/
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TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULOlII
Da Organização do Estado

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

CAPÍTULO VI
Da Intervenção

Art. 34 - A União não intervirá nos Estados nem no Distrito
Federal, exceto para:

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

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios
constitucionais:

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos
estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.

*A/lneu "(;''' ucre.w:üiu pelu lúnl1ndu ( 'unSli!UClO/luln° 1-1 dI! 12 OI) 1996.

Art. 35 - O Estado não intervirá em seus Municípios. nem a
Uníão nos Municípios localizados em Território Federal, exceto
quando:

111 - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita
municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino;

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

SEÇÃO IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

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

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos;

. 11 - operações relativas à circulação de' mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;
................................................................................................................

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 158 - Pertencem aos Municipios:

IV • vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos
Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os
seguintes critérios:

I • três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços, realizadas em seus territórios;

II • até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou,
no caso dos Territórios, lei federal.
••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 111•• ' ••••••••••••••••••;'0 1 1 •••••••••• ti

Art. 159 - A União entregárá:
[ - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e

proventos de. qualquer natureza e sobre produtos industrializados,
quarenta e sete por cento na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e· cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Estados' e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios;
................................................................................................................

II - do produto da an'ecadação do imposto sobre produtos
industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, .
proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos
industrializados.
.................................." .

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

................................................................................................................
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CAPÍT.UJ..,O III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

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

Art. 207 As universidades gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.

§ I° É facultado às universidades admitir professores, técnicos e
cientistas estrangeiros, na forma da lei.

*§ I"acrcscido pela Emeoda ('OO.wl/uclO"al,," 11. de 3004 1996.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa
científica e tecnológica.

*§ 2°acrescido pela Emeoda Coostituciooal 0° 11. de 30 04 1996.
................................................................................................................

Art. 211 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Muniç.ípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de
ensino.

§ 1° A União organizará o sistema federal de ensino e o dos
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva,
de forma a garantir .equalização de oportunidades educacionais e
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

*§ lOcam redação dada pela Emeoda ('ooSll/uclOoal"o 14. de 12 09 1996.

§ 2° Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e na educação infantil.

*§ 2" com redação dada pela Hmeoda CoosWuciooal o" 14. de 1209 1996.

§ 3° Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e médio.

* § JO acrescido pela Emeoda ('OoNll/uclOoal 0"14. de 12 09 1996.

§ 4° Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os
Municípios gefinirão formas de colaboração, de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório.

*§ ·racre.w:ido pela Hnzenda ('(}/l.\'liIUl.'UJJ'!al nU I~. de 12 09 1996.

Art. 212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco
por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de tran~ferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.
.....................................................................~ .

§ 5° O e)lsino fundamental público tetá como fonte adicional de
financiamento a contribuição social do s~lário-educação, recolhida
pelas empresas, na forma da lei. \

*§ 5"com redação dudu pela Hmenda ('on,\'~/UClml~1 n" 1-1, de 12 09 J996.

Art. 213 - Os recursos públicos serãq destinados às escolas
públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais
ou filantrópicas, definidas em lei, que: I

1 - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus
excedentes financeiros em educação; I

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola
comunitária, filantrópica ou confessional, oh ao Poder Público, no
caso de encerramento de suas atividades.

§ I° Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a
bolsas de estudó para o ensino fundamental e médio, na forma da lei,
para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver
falta de vagas e cursos regulares da rede'pública na localidade da
residência do educando, ficando o Poder Público obrigado ainvestir
prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

§ 2° As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão
receber apoio financeiro do Poder Público.

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
. .

Art. 60 - Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos
de sessenta por cento dos recursos a que se refere o "caput" do art.212
da Constituição Federal, à manutenção e ao desenvo.lvimento do
ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de
seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

* Arllgo. "c:apUI", com redaçao dada pela Emenda Constitucional n Q Jo/, de

12091996.

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

§ 4° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios
ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco anos, suas
contribuições ao Fundo, de forma a garantir um valor por aluno

correspondente a um padrão míni~o de qualidade de ensino definido
nacionalmente. '
*§ 4° com redaçãudad"pcla Hmeoda ('oostitucumal,," U. de 12 09 1996.

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

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

LEI COMPLEMENTAR N° 61, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989

ESTABELECE NORMAS PARA A
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO
DlSTRITO FEDERAL NO PRODUTO DA
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI,
RELATIVAMENTE ÀS EXPORTAÇÕES.

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

Art. 5° - Os Estados entregarão aos seus respectivos Municípios
25°(0 (vinte e cinco por cento) dos recursos que nos termos desta lei
complementar receberem, observando-se para tanto os mesmos
critérios, forma e prazos estabelecidos para o repasse da parcela do
ICMS que a Constituição Federal assegura às municipalidades.

LEI COMPLEMENTAR N° 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

DlSPÕE SOBRE CRITÉRIOS É PRAZOS DE
CRÉDlTO DAS PARCELAS DO PRODUTO
DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS DE
COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E DE
TRANSFERÊNCIAS POR ESTES
RECEBIDAS, PERTENCENTES AOS
MUNICÍPIOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 4° - Do produto da arrecadação do imposto de que trata o
artigo anterior, 25% (vinte e cinco por cénto) serão depositados ou
remetidos no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada à
"conta de participação dos Municípios no Imposto sobre Operações
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..
relativas:à Circulação de Mercadorias e sobre "Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações",
aberta em estabelecimento oficial de crédito e de que são titulares,
conjuntos, todos os Municípios do Estado.

§ 1° Na hipótese de ser o crédito relativo ao Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação extinto por compensação ou transação, a repartição
estadual deverá, no mesmo ato, efetuar o depósito ou a remessa dos
25% (vinte" e cinco por cento) pertencentes aos Municípios na conta
de que trata este artigo.

§ 2° Os agentes arrecadadores farão os depósitos e remessas a que
alude este artigo independentemente de ordem das autoridades
superiores, sob pena de responsabilidade pessoal.

LEI COMPLEMENTAR N° 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

.SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, ainda que as 'operações e as prestações se iniciem no
exterior.
................................................................................................................
................................................................................................................

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

PARTE ESPECIAL
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TÍTULO VII
Dos Crimes Contra a Família

Março de 1999

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

CAPÍTULO UI
Dos Crimes Contra a Assistência Familiar

- Abandono intelectual

Art. 246 - Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária
de filho em idade escolar:

Pena - detenção, de IS (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa.
.................................................................................................................
................................................................................................................

CÓDIGO CIVIL

LEI N° 3.071, DE 01 DE JANEIRO DE 1916

PARTE GERAL

Disposição Preliminar

Art. 1° - Este Código regula os direitos e obrigações de ordem
privada concernentes às pessoas, aos bens e às suas relações.

LIVRO I
Das Pessoas

TÍTULO I
Da Divisão das Pessoas

......................." .

CAPÍTULO 11
Das Pessoas Jurídicas
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SEÇÃO IV
Das Fundações
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Art. 24 - Para criar uma fundação, far-Ihe-á o seu instituidor, por
escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres,
especificando o fim a que a destina, e declarando, se quiser, a maneira
de administrá-Ia.
................................................................................................................
................................................................................................................

LEI N.O 59 - DE 11 DE AGOSTO
DE 19.7

.l.!utol'Íza o Poder E:tecutivo a coopt'
rar financeiramente com os Estados,
lIfunicipios, Distrito Federa.l e par
ticulares, na ampliação e melhoria
do sistema escolar primário, secun
dário e normal, nas zonas rurais.
O Presidr.nte da Repl1l)lica:
PaçO saber que o Congresso NllCio

'nal decreta e eu sanciono a seguinte
.Lei:

Art. 1.° Fica o Pcder Executivo.
pelo Ministério da Educação e Saúde.
autorizado a cooperar financeirnmen~

com os Estados. Mu.."licipios. Distrito
Federal e oa.rticu1:l.res. na ampl!.açál.'t
e melhori:l. do sistema escola.r primá·
!"io. secundá.rio e normal. nas zonas
:'ur&is e nas sedes de município ou
~istrito ond(' haja carência de recur
sos edu::a::lonais.

Pa.:'é.::rafo liniao. A coo,eração !:r.r
s~-á me:i~:l~te aCDrco fi::xudo elltre
.18 partes. e ao Insti~ut() Nacions.l de
Estudes p"c;!g'ógicos caba l1 sua cel~
~':ação e fis::ulização.

A.rt. ~.o O Poder Executivo expe
d!rá as ins';l"l:ções necessárias à per
feita e:·:ecução da. presente Lei, re'f"
~'!das as dlspesições em COlltrário.

Rio de Janeiro. 11 c.e agõsto da
19~7: 1:::1.° ~i~ Indaoendcncia e ;9.- da
Repi.:blica. .

Eli"7tICO G. DU'I'RA.

Cleme:tte Mariani.
Corrêa e Ca;;tro.

LEI N.o 683 - DE 26 DE ABRIL DE 1949
Dispoe soore a realização de ccmcv.raa.

nos estabelecimentos isolado! de m
sino superior.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacio

nal decreLa e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1.0 Acrescente-se ao árt. 1.°
do Decreto-lei n.o 2.779. de 12 de DO
vembro àe 1940, o seguinte:

Parligra!o único. Se a congre
gação não dispuser. pelo menos, de

um têrço de professôres catedrá
ticos efetivos, caberá a êstea e ,
respectIva direção fazer as indi
cações a que se refere o presente
artigo.

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor
na dllta da sua publicação, revogadas
as disposições' em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 1949;
128.° da Independência e 61.° da Re
pl1blica.

EuRICO G. DUTRA
Clemente Mariani

IJEI N. ° 69~-A DE 6 DE MA:!fO DE 1949

Dispõe sõbre exames nos cursos de
ensino superior dos alunos investi
dos de mandatos eletivos.

O Cc·ngresso Nacional decreta e eu,
Nereu Ramos. Presidente do Senado
Federal, promulgo. nos têrmos do arti
go 70•. ~ 4.°. da Constituição Federal
a seguInte Lei:

Art. 1.0 - Aos alunos de curso SUe
parior. investidos de manda~o público
eleth"o, cujo exercicio se verifique fá
ra da seáe das respectivas escolas e
que. por isso. nãó hajam alcançado o
minimo êe freqüência exigido. para a
prestação de exames em primeira épo
ca. será facultada a presta~ão de
exames finais em segunda época.

Parágrafo único - O exame de se
gunda época versará sôbre q~estões
sorteadas de todo o nrograma de cada
cadeira. .

Art.. 2.° - Esta Lei entrará. eIl'J. vigor
na data de sua publicacão. revogadas
as disposições em contrário.

Senado Federal. 6 de maio de ~949.

Nereu Ramos" \

LEI: N.o 745 - DE 22 DE JUNHO DE ~949

Dbpõe sôbre o registro, no Minis
tério da Educação e Saúde. d~ 1lro
jessõres de educação fbica e mé
dico. tU.istentes de educação fi
aica, assim como de técnicIJs ~S7Jor
tivos, não habilitados na 10rma da
lei.
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o Presidente da Repllblica:
Faço saber que o Congresso Na

cional decreta e eu sanciono a se-'
guinte Lei:

Art. 1.° Aos professôres de educa
ção física dos estabeleciment'ls de en
sino de grau secundário, bem como
aos técnicos de associações desporti
vas não habilitados na formn. da. lei,
mas que, à data da lJublicação do
Decreto-lei n.o 5.343, de 25 .ie março
ciE' 1943, estavam exercendo função
desde mais de três anos, será. facul
tado registro definitivo na reparti
ção competente do Ministério da Edu-

cação e Sallde, se dentro ,:b prazo
fb:ado nesta Lei vieram a ser aprOlVa
dos -em exames especiais, destinados
a verificar-lhes a habilitação pro
fissional.

-Parágrafo único. Independente da
prova de exercício' anterior. poderão
inscrever-se para os exames especiais
OS professOres que, até a data a que
se refere êste artigo, obtiveram re-
gistro provisório no Departamento
Nacional de Educação.

LEI N° 775, DE 06 DE AGOSTO DE 1949

DISPÕE SOBRE O
ENFERrvIAGE:V1 ~O PAí~
PROVIDE.!\CIAS.

E;-";SINO DE
E DA OUTRAS

Art. Io - O ensino de enfermagem compreende dois cursos
ordinários:

a) curso de enfermagem: e
b) curso de auxiliar de enfermagem.

LEI N.o 851 - DE 7 DE OUTUBRO
DE 1949

Dispõe sôbre a composição das Con
gregações de Institutos de Ensino
Superior de Universidades.

O Presidente da República:
Faço s'aber que o Congresso Na

cional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:

Art. 1.0 A Congregaçao de Institu
tos de Ensino Superior de Universi
dades, que tiver menos de dois têr
ços de professOres catedráticos. indi
cará, para completar êsse nllmero,
professõres catedrátic~s efetivos de
estabelecimentos congêneres, oficiais
ou reconhecidos, de preferência entre
os aue leclOnem a metma matéria, ou
afim. de cadeira posta em concurso. ou

profissionais de notório saber com
atividade ou obras publicadas, per
tinentes à mesma disciplina..

Parágrafo llnico. Os componentes
da congregação, escolh.tdos na forma
dêste artigo, participarão. com di
reito de voto. das sessões da Con
gregação, concernentes ao concurso, e
submeter-se-á à aprovação desta <>
parecer da comissão julgadora..

Art. 2.° Esta. Lei 'entrará em vigor
na data da sua publicação; revogadas
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de
1949; 128.° da Independência e 61.° da
República.

Etnuco G. DUTRA.

Clemente Mariani.

LEI N° 1.484, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1951

ESTABELECE A SEMANA NACIONAL DE
EDUCAÇÃO.

Art. 10 - É estabelecida a Semana Nacional de Educação, a
comemorar-se, anualmente, durante a primeira semana do mês de
julho, em todo o território nacional.
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,EI ~.!) 1.354 - DE'3 DE rr;EREmo
DI:: 195-2

};Icnda inclmr: no ensino ea ca
dez.ra de E'at7!l.ácia G-alênica, as
1zoções jz..Tl,damentais de Farmácia
Ilomeoptitica.

O Congresso Nadona! decreta e eu
promult;o, nos têrmos do artigo iO.
parágraio 4.°, aa Colliitituiçào Ire
del'al, a 'seguinte LeI:

Art. 1.0 E:-:cetuadas as e~oIa3 e
!n.cuidades àe Farmácia que tenhan~
ou venham a crIar uma cadeira de
Farmacotécnica Homeopõ.tica, l]onsta,
rá da. cadeira de Farmâc1:l. Galên1-~a .
o ensino das noções fundamental.5 d~
Farmicia Homeopàti(:a.

Art. 2. o Revogam-~e ~ d!snosi.~~.;s
elLl contrário. •

Sen=tdo Federá!, em 8 de fcrerei!'o
df: 1952. - JOÃo. C.o\!'É Pnro.

LEI N.o 1. 703 --:- DE 15 DE OUTUBRO
DE 1952

Modifica a alinea a do art. 32
da Lei Orgânica do Ensino Se
cundário.

o presidente da República<:
Faço saber que o Congresso Nacio

nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1.0. A alinea a do art. ~2 do
Decreto-lei nO 4.244. de 9 de abril de
1942 (Lei Orgânica do Ensino secun-

dário) passa a ter a seguinte reda
ção:

"Art. 32 •••••••••••••••••••••••••••
ai ter onze anos ccmpletos ou por

completar ate o dIa 31 do mês de ju
lho que se segUl! à realização dos
exames de admIssão".

Art. 2.". Revogam-se as disposições
em cq;ltráno.

Rio de Janeiro, 15 de -G-U.tubro de
1952. 131 o da Independénci~e ~4.0
da República.

GETULIO V ARGAS-;
E. Simões Filho.

LEI N° 2.367, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1954

DISPÕE SOBRE O ENSINO DE
ENFERMAGEM EM CURSOS VOLANTES.

Art. 10 - As escalas de Enfermagem, oficiais ou reconhecidas, e
os governos estaduais, através de seus departamentos educacionais ou
sanitários, poderão, a título precário e durante o período de 10 (dez)
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anos, organizar cursos volantes para preparação de auxiliares de
enfermagem.

§ 1° Os referidos cursos deverão ser realizados em localidades
onde não existam escolas de enfermagem, e sempre em hospitais que
ofereçam possibilidades reais para o ensino.

§ 2° Os cursos, que terão a duração de 18 (dezoito) meses,
deverão observar as disposições da Lei n° 775, de 6 de agosto de
1949, e do Decreto nO 27.420, de 14 de novembro de 1949, ressalvado
o disposto na presente Lei. '.

§ 3° O ensino nos cursos volantes poderá ser ministrado por
médicos e enfermeiros, devendo sempre fazer parte do corpo docente
pelo menos um enfermeiro.

Art. 2° - A União auxiliará os cursos de emergência através de
convênios com os governos estaduais, no caso de escolas oficiais, e
com subvenções as escolas particulares, além de bolsas a estudantes.

Art. 3° - Dentro de 120 (cento e vinte) dias da publicação da
presente Lei, o Poder Executivo baixará o respectivo Regulamento.

Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

LEI N.o 2.995 - DE 10 D&
DEZEMBRO DE 1956

Prorroga o prazo que restringe as e~t
gências para instruir matricula aO'
cursos de enfermagem, nos termos
do parágrafo único do art. 5.0 cúI
Lei n.o 775, de 6 de agósto de 1949.
O Presidente da Re};)ública:

Faço saber que o Congresso Na
cional decreta e eu sanciono a. se
guinLe Lei:

Art. r.o O prazo estabelecido no pa
rágrafo único do art. 5.0 da Lei nú
mero 775, de 6 de agOsto de 1949, fica
prJrrogado até a mesma data do ano
de 1961.

Art. 2.0 Esta lei entrará em v:1gor
na data de sua publicação, revoga
das as dis};)osiçõeS em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro ele
1956; 135.0 da Independência e 68.0 da.
República.

JUIICZLtNO :KtrBlTscw!z.

Clovis Salgado.

LEI N,o 3.144 - DE 20 DE MAIO
DE 1957

Determina seja ministrado o Curso
Superior de Agrimensura em todD
o Pais em estabelecimentos de en
sino superior, oficiais, equiparados
ou reconhecidos, e dá outras pro-

vidências.

o Presidente da República:

Faço saber que o congresso Nacio
nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1.0 O Curso Superior de Agri
mensura será ministrado em todo o
pais em estabelecimentos de enino
.superior, oficiais. equiparados ou re
conhecidos, e terá a duração mínima
ele 3 (três) anos.

Art. 2.0 O Cur~o Superior de Agri
mensura compor-se-á de 3 <três)
:!:éries com as seguintes disciplinas:

I - Cálculo diferencial e integral
e CálcUlo Vectorial;

IX - Geometria Analítica e Pro
jetiva;

II! - Geometria descritiva e apli-
cações: .

IV - Mecânica Racional;
V - !'isica Geral;
VI - Topografia, Geodésia Ele

mentar e Astronomia de campo;
VII - Quimüco. Tecnológica Geral:
VIII - Cálculo de ObSel'Vações e

Estatístico., Cálculo Gráfico e Mecâ
nico, Nomografia;

IX - Desenho Topogrâtioo e Car
tográfico;

X - Traçado das cidades e de
estradas;

XI - Hidrologia do solo;
XII - Organização racional do

trabalho e contabilidade industrial;
xm - Geologia;
XIV - Hidráulica, Hidráulica ur

bana e Saneamento;
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xv - Direito e Legislação de
terras.

Parágrafo único. Além dess~s ,é
facultado aos estabelecimentos lllstl-

tuir o -ensino d~ outl'US disciplinas de
formação ou de aperfeiçoamento.

LEI NQ 3.552 - DE 16 DE FEVEREIRO DE· 1959

Dispõe sôL>re 7~Ot'a organização escolar e administrativa dos estabelecimen
tos de ensino industr tal c!o .Ministério da Educação e Cultura, e dá
outras providências.

o Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Do objetivo dos estabelecimentos de ensino industrial
ào l'rfmister.io aa. Eàucaçao e Cultura

Art. 1.° E' objetivo das escolas de ensino industrial mantidas pelo Mi
n!:Stério da Educação e Cultura:

a) proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica que permi
tam ao educando integrar-sê na comunidade e participar do trabalho pro-
dutivo ou prosseguir seus estudos; .

b) preparar Q jovem para Q exerciciQ de atividade especializada, de
nivel médio..

Parágrafo único. O ensino ministrado neS&2S estabelecimentos se pro
cessará de forma a atender às diferenças individuais dos alunos, buscando
crie!ltá-Ios (10 melhor moti/) possivel, dentro de seus interêsses e aptidões.
.................................................................................................................
................................................................................................................

LEI N,o 3.807 - DE ::6 oz
AGÔSTO DE 1960

Dispõe sõbre a Lei Orgânica c!a
Previdência Social.

o Presidente d:!. República

Faço saber que o Congresso Nacio
nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

TiTULO r

Introdução

C}..P!TIJLO ú:-lrco
P..rt. 1.0 A previdência social Ol';;!).

nizada na formr. desta lei, tem per
fim asseg~:-ar aos seus bencfici::'l'ios
os meios lnd15pensávels de Ql'ln'.lt.r-·n
colo. lJOr motlvo de ldade nvançr'ta.,
!nc:;,pacid::lde, tempo de serviço, pri
são oU m0rte daqueles de quem de
IWDdÍ3.m ec'Jnãmicamente. tlem como
a prestação de servIços que visem à.
p:'oteç:ío de sua saú~ e concorram
;/ara ° seu bem-estar.
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LEI N°' 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961

FIXA AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

................................................................................................................
TíTULO IV

Da Administração do Ensino

Art. 6° - O Ministério da Educação e do Desporto exerce as
atribuiçÕes do poder público federal em matéria de educação,
cabendo-lhe fonnular e avaliar a política nacional de educação, zelar

. pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o
regem.

*Artigo. "capul". com redaçao dada pela Lei 0'9.131, de U 111995.

§ 1° No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e
do Desporto contará com a colaboração do Conselho Nacional de
Educação e das Câmaras que o compõem.

*§ I" com redação dada pela Lei 0'9.131. de2~ 11.1995.

§ 2° Os conselheiros exercem função de interesse público
relevante, com precedência sobre quaisquer outros cargos públicos de
que sejam titulares e, quando convocados, farão jus a transporte,
diárias e jeions de presença a serem fixados pelo Ministro de Estado
da Educação e do Desporto.

*§ 2'com redação dada pela I,ei 0'9.131, de Ú 111995.

§ 3° O ensino militar será reguladfl por lei especial.
* § 3° com redação dada pela Lei n° 9.131, de 24/1111995.
§ 4° (VETADO).
*§ ~'com redação dada pela Lei o'~.131. dé'2~ li 1995.

Art. 7° - O Conselho Nacional de Educação, composto pelas
Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, terá atribuições
nonnativas, deliberativas e de l'ssessoramento ao Ministro de Estado
da Educação e do Desporto, de foima a assegurar a participação da
sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional.

* Arllgo. "capul", com redação dada pela Lell'" 9.131, de 2~ 1/.1995.

§ 1° Ao Conselho Nacional de Educação, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete:

a) subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano
Nacional de Educação;

b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nivel
ou modalidade de ensino;

c) assessorar o Ministério da Educação e do Desporto no
diagnóstico dos problemas e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar
os sistemas de'ensino, especialmente no que diz respeito à integração
dos seus diferentes níveis e modalidades;

d) emitir parecer sobre assuntos da área educacional por iniciativa
de seus conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto;

e) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e
do Distrito Federal;

t) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da
leaislação educacional, no que diz respeito à integração .entre os
diferentes níveis e modalidades de ensino;

a) elab.orar o seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro de
Estado da Educação e do Desporto.

*.f I"Ocn"clllapelaLelo"9.13/, de2~ li /995.

§ 2° O Conselho Nacional de Educação reunir-se·á
ordinariamente a cada dois meses e suas Câmaras, mensalmente e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Ministro de Estado
da: Educaçllo e do Desporto.

*§ 2'ocr,,,cldo pela Lei 0"9.131. de 2~ 11 /995.

§ 3° O Conselho Nacional de Educação será presidido por um de
seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois anos,
vedada a reeleição imediata.

*,li 3"acreSCido pela 1.C1 0"9./31. de2~ 111995.

§ 4° O Ministro de Estado da Educação e do Desporto presidirá as
sessões a que comparecer.

*§ 4' acrescido pela Lei n' 9.131, de 24/11/1995•.

'. G'l ~~;f: .,t-Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação
Superior iierIO' constituídas, càda uma, por doze conselheiros, sendo
membros natos, na Câmara de Educação Básica, o Secretário de
EducaçIÓ Fundamental ~ na Câmara de Educação Superior, o
Seç~o de Educação Superior, ambos do Ministério da Educação e
do'Despõrtõenomeãdos pelo Presidente da República.

• Artigo, ~""""~ com redaçiJo dadapela I.ei 0'9.13/, de2411 /995.
.~~Iito Regulamentado'pelá Decrelo /.716. de 2~ 11 1995. :

... S::t":.í\I'"Scólhil e nomeação dos conselheiros será feita pelo
Presidente da República, sendo que, pelo menos a metade,
obrigatoriamente, dentre os indicados em listas elaboradas
esj)Ccialmente para cada Câmara, mediante consulta a entidades da
sociediíde civil, relacionadas às áreas de atuação dos respectivos
colegiados.

• §Í·comrt:daçaodadapelaLeio'9.13/,de2~ 11 /995.

, § 2° Para a Câmara de Educação Básica a colsulta envolverá,
neee~amente.. indicações fonnuladas por entidades nacionais,
públicas e particulares, que congregnem os docentes, dirigentes de
institui~s de ensino e os Secretários de Educação dos Municípios,
dos Estados e do Distrito Federal.

* § 2'com rt:daçao dada pela Lei 0'9.131, d~ 2~,n1995.

§ 3° Para a Câmara de Educação Superior a consulta envolverá,
necessariamente, iridicações fonnuladas por entidades nacionais,
públicas e particulares, que congreguem os reitores de universidades,
diretores de instituições isoladas, os docentes, os estudantes e
segmentos representativos da comunidade científica.

• § 3'comrt:daçao dadapela Lei 0'9./3/, de 24'11/1995.

§ 4° A indicação, a ser feita por entidades e segmentos da
sociedade civil, deverá incidir sobre brasileiro de reputação ilibada,
que tenham prestado serviços relevantes à educação, à ciência e à
cultura.

*§ 4'COIIl redaçlJodadapela Lei 0'9.131, de 24/11//995.

§ 5°.. ,Na _~scolha dos nomes que comporão as Câmaras, o
Presidente da República levará em conta a necessidade de estarem
representadas. todas as regiões do pais e as diversas modalidades de
ensino, de acordo com a especificidade de cada colegiado.

* .li 5"com redação dada pela I.ei 0"9.131. de 2~ Ii 1995.

§ 6° Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida
uma recondução para o periodo imediatamente subseqüente, havendo
renovação de metade das Câmaras a cada dois, sendo que, quando da
constituição do Conselho, metade de seus membros serão nomeados
com mandato de dois anos.

* .li 6'acreSCido pela I.ei o" 9.131. de 2~ /1 1995.
§ 7° Cada Câmara será presidida por um conselheiro escolhido

por seus pares, vedada a escolha do membro nato, para mandato de
um ano, pennitida uma única reeleição imediata.

*.li 7" acre,cldo pela l.., 0'9.131, de 2~ 11 1995.

Art. 9° - As Câmaras emitirão pareceres e decidirão, privativa e
autonomamente, os assuntos a elas pertinentes, cabendo, quando for o
caso, recurso ao Conselho pleno.

* Arliga. "capaI". com redação dada pela I•., 0'9.131. de 2~ 11 1995.

§ \0 São atribuições da Câmara de Educação Básica:
a) examinar os problemas da educação infantil, do ensino

fundamental, da educação especial e do ensino médio e tecnológico e
oferecer sugestões para sua solução;

b) analisar e emitir parecer sobre os resultados'dos processos de
avaliação dos diferentes niveis e modalidades mencionados na alinea
anterior;

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Ministério da Educação e do Desporto;
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d) colaborar na preparação do Plano Nacional de Educação e
acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação;

e) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto em
todos os assuntos relativos à educação básica;

f) manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do
Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos Planos de
Educaç!Qi-

g) ailaliSar questões relativaS à aplicação.da legislaçllo referente! à
educação básica. . ;

*§ 'OcomreJação dadaptlaLti 11°9.131, d. Uf11ll995•

.. § 2~.~ão atribuições da Câmara de Educação Superior:
. ,:, .y'r.rl .~Jr"~: •. ' ". . . . .'
, .,at~~l!~ e.~ll\itlr p~c~r sobre os resultados dos processos,d~
avali!W~dg educação supenor;. . . ..'
. '~'b>,'oferêéer sugestões para a elaboração do Plano NacionalOd.é
Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua atu~; .

. c) de!i~rar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo
Mini~i69k da Educação e do Desporto, para os cursos de graduação; .'

i1)"'de)'ib~rnrsobre os relatórios encaminhados pelo Ministério da
.Educação e do Desporto sobre o reconhecimento de cursos e
habili~s oferecidos por instituições de ensino superior, assim
como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por instituições
não uri'iversiiárias; .

e) deliberar sobre a autorização, o credenciamento e
recredenciamento periódico de instituições de educação superior,
inclusive· de universidades, com base em relatórios e avaliações
apresentados pelo Ministério da Educação e do Desporto;

f) deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento das
demais instituições de educação superior que fazem parte do sistema
federal ie ensino;

g) deliberar sobre os relatórios para reconhecimento periódico de
cursos de.mestrado e doutorado, elaborados pelo Ministério da
Educação e do Desporto, com base.na avaliação dos cursos;

h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à
educaçãO superior;

i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos
assuntos·relativos à educação superior.

*§ 2°com redaçi10dadaptlaLti 11°9.131, de 2411I11995.

§ 3° As atribuições constantes das alineas "d", "e" e "f" do
parágrafo .anterior poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos
Estados e ao Distrito Federal.

LEI N° 50096, DE 31 DE AGOSTO DE 1966

DISPÕE SOBRE VIAGENS AO EXTERIOR
DO PESSOAL DOCENTE E
ADMINISTRATIVO DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS.

Art. 10 - Os professores catedráticos e os integrantes do corpo
docente e dos quadros administrativos das Universidades Federais só

JXXI.e~ auSenw:-~ dC>:~!Ús,~~studo.~u missão ~~cial no e:cterior,
meÍli~ie iut5riziiÇ1l6 dos respectivos"'Reitores, depoIs' de OUVidos os
6rgãos'CômPetentes: ... . . .

Parágrafo único. Aausência não será superior a 4 (quatro) anos,
não sendo permitida outra,' fmda a missão ou o estudo, antes de
decóiTido'iguâl praZO:··.. ". . .

"Art:'2"';'EstifLei entra em Vigor ná data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarn,-se as disposi~sem contrário.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
I:.~ ':i'i:lon u,:.,

.LEliN°'5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
' __ 'Lo'.;. c:.:' "'"

DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL E INSTITUI NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO APLICÁVEIS À
UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.

LIVRO PRIMEIRO
Sistema Tributário Nacional

TÍTULO.II
fi r -, .. ,Competência Tributária .

~l{)': :i (. .' .". .................................................................................................................

CAPÍTULO 11
Limitações da Competência Tributária

SEÇÃO 11
Disposições Especiais

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

...................................................................................~ .

LEI N. ~.759 - DE 2D DE 'DÕ!lrO
ar. 196.

'" § 3· com reJaçllo dadaptlaLtI 1I0 9.I31;de 24/11/1995.
§ 4° O recredenciamento a que se refere a alínea "e" do § 2°

poderá incluir determinação para a desativação de cursos e
habilitações.

*§ 4· com redaçllo dada pela Lei 11·9.131. de 2411/11995.

. : ..: , .

...........-------- .

TÍTULO VI
Distribuições de Receitas Tributárias

Art. 14 ~ O disposto na alínea "c" do inciso IV'dQ art. 9" é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas êntidades
nele referidas: .....

I - não distribuirem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;

11 - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais;

UI - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
rev!=stidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1°
do art, 9", a autoridade competente pode suspender a aplicação <lo
beneficio. í

§ 2° Os servíços a que se refere a alínea "c" do inciso IV do arf. 9°
são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos
institucionais das entidades de que trata este artigo, previsto nos
respectivos estatutos ou atos constitutivos.

k deslgnaçãc' espeDltlca de sua Mp'
,,,aUdade. seguida do nome da Uni
versidade.

Art. 29 Se a sede da unlversld~d~
ou da escola técnica federal fOr em
uma cidade que nÍlO a CApltnJ do Es
t.adn. ft..rá tJiJaU:tcaóa de ffld~r!.l c
tará a denominação da feIll""tiva ci
dade.

Art. 39 Esta lei entra em vigo!" na.
data de sua publicação.

Art••• Revogam-se DB dlsp05içiie.
em. contrario.
Br_. 20 de IIgéoto Ó'. 1965: g40

d.. Independência e no dA República.

B. CAaTnLo .B.~"co

Flavia Lacerda

o presidente dll. Reçúbllcll.
Pllço sab.r que o Congrl!llSO Naclo

lIa! decreta e eu sancicno a legum'"
lei: °

Art. lO AI. Universidades e as Es
COlllS 'l'écnlcllS da lInlão, vinculadas
ao Mlnllti!r1o da Educação e CUltura,
..dladas nu capitais dos i!:stadCs
lIIlriO qualificadas de federais e te
rão a de:lOmmu.çJ.u ,do :er.;1ectl\·o Es
tado,

Po.ráifaio unlco. As Escolas e fa
cUldades IntCllrante! dM Onlverslda.
d... Federais serão denominadas com

DU'p&1 ,ôbre a t!enDmillação e qua
IIfÚlIIÇ/iO dai Ulliver,ida/les e Es
coIlu TtCllic.... Federa...
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CAPÍTULO 111
Fundos de Participação dos Estados e dos Municipios

CAPÍTULO I
Do Ensino Superior

~ •••••••••uu : ••••~ .

........................................~ .

INSTITUI O "DIA NACIONAL DO LIVRO".

._ ", ~ ~ : ~~ .

Art. 16 - A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de
Universidades, e de Diretores e Vice-Diretores de unidadt:s
universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior.
obedecerá ao seguinte: "," '.

I • o Reitor e o Vice-Reitor de Universidade federal serão
nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre professor",
do sois níveis mais elevados da carreira ou qt ~ possuam título de
doutor, cujos nomes figurem em listas triplices organizadas pel,
respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que englobE.
instituído especificamente para este fim, sendo a votaÇão uninominal'

11 - os ,colegiados a que se refere o inciso anterior, constitufdos
representantes dos diversos segmentos da comunidade universitári

da.~i.~#~e,.observarão o mínimo de s.etenta por cento de membros
do corpo docente no total de sua compOSIção;

111 • em caso de consulta prévia à comunidade universitária. nos
tetÍnis:: 'est;abelecidos . pelo colegiado máximo da instituição,
preval~erl1O a votação lininominal e o peso de setenta por cento para
a manifestação -ao pessoal docente em relação à das, demais
categorias;

'IV' - os Diretores de unidades universitárias federais serão
nomeaé:lôs' pelo Reitor, observados os mesmos procedimentos dos
incisos anteriores;

.V - o 'Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de
ensino superior mantido pela União, qualquer que seja sua natureza
jurídica, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos em
lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado máximo, observado
o disposto nos incisos I, II e II1;

, VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não contar com
docentes, nos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam
título de doutor, em número suficiente para comporem as listas
tríplices, estas serão completadas com docentes de outras unidades ou
instituição;

VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados
particulares serão escolhidos na forma dos respectivos estatutos e
regimentos;

VIII - nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme
estabelecido pelo respecito sistema de ensino.

'" Arligo. "capul" com r.dação dada pela Lei n' 9.192. d.2/.'12/1995.

Parágrafo único. No caso- de instituição federal de ensino
sup ~rior, será de quatro anos o mandato dos dirigentes a que se refere
este artigo, sendo permidita uma única recondução ao mesmo cargo,
obsf rvado nos demais casos o que dispuserem os respectivos estatutos
ou ~mentos aprovado na forma da legislação vigente, ou conforme
esta ~Iecido F 'o respectivo sistema de ensino. '

Parágrafo m redação dada pela Lei n'9.192. d.21/12/1995.

A ALFABETIZAÇÃO
E A EDUCAÇÃO

DE ADOLESCENTES E

PROVÊ SOBRE
FUNCIONAL
CONTINUADA
ADULTOS.

• .Art.'. 1° - Constituem atividades prioritárias permanentes, no
M~m~téno da Educação e Cultura. a alfabetização funcibnal e,
pnnclpalmente, a educação continuada de adolescentes e adultos.

Parágrafo único. Essas atividades em sua fase inicial atingirão os
objetivos em dois períodos sucessivos de 4 (quatro) anos, o primeiro
destinado a adolescentes e adultos analfabetos até 30 (trinta) anos, e o
segundo. aos analfabetos de mais de 30 (trinta) anos deidade. Após
esses dois períodos a educação continuada de adultos prosseguirá de
malleira constante e sem discriminação etária.

LEI N° 5.379, DE 15 DEDEZEMBRO DE 1967

LEI N°.5.191, DE'13DE DEZEMBRO DE 1966

Art. 1° - Fica instituído o Dia Nacional do Livro, que será
comemorado, anualmente, no dia 29 do 'mêsde outubro.

Parágrafo único. E obrigatória a comemoração da data nas
escolas pública.; e particulares de ensino primário e médio sem
interrupção dos trabalhos escolares.

Art. 2° - Esta lei ,entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiÇões em contrário.

SEÇÃO IV
Cálculo e Pagamento das Qqotas Estaduais e Municipais

Art. 93 • Até o último dia útil de cada mês, o Banco do Brasil
S.A. creditará a cada Estado, ao Distrito Federal e a cada Município
as quotas a eles devidas, em parcelas d.istintas para cada um dos

"iMPostos(4' qúese refere oart:S6, calculadás~ base nos totais
:ciclditlfdom FundO Correspondente, no més anterior. ' ': '

§ 1° Os créditos determinados por este artigo serão efetuados em
contas especiais, abertas ~utomaticamente pelo Banco do Brasil S.A.,
em sua agenbia na Capital"de cada Estado; no Distrito Federal e na
,sede:de ClIíia Município, ou, em sua falta, na agência mais próxima.

§ 2° O cumprimento do disposto neste artigo será comunicado.
peló' BanélP'do Brasil' S:A. "ao Triliuiliil""tte ContitS' da União
discriminádàinente, até o último dia útil do mês subseqüente.- '

LEI N° 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DEt968

FIXA NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO ENSINO
SUPERIOR E SUA ARTICULAÇÃO COM A
ESCOLA MEDIA. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPlTULOlV
Disposições Gerais

Art. 47 - (Revogado pela Lei n° 9.394. de 20/12/1996).
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LEI N9 5.664 - DE 21 DE JUlmO
DE 1971
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Acrescenta parágrafo único ao aTUgo
19 do Decreto-lei n9 70S, de 25 cte
julho de !969, que altera a redação
do artigo 22 da Lei n9 4.024, de
20 de dezembro de 1961, que fixa as
Diretrizes e Bases da Educação Na
cional.

o Presidente da República

Faço saber qUe o Congresso Na
cional decreta e eu sanciono a segUin
te Lei:

Art. 19 Acrescente-se o s::~uinte pa
rágrafo único ao artigo 19 do Decreto
lei n9 705, de 25 de julho de 1969:

"Parágrafo umco. Os cursos
noturnos podem ser dispensados
da prática da Educação Fisica."

Art. 29 Esta lei entrará em vigor
na data de sua. 'lUb'i.:açii.o, revogadas
as disposições em cor.trário ..

Brasília, 21 de junho de 1971:
1509 da Independência e 839 da.
República.

EMiLIO G. MÉDICI
Járbas G. Passarinho

LEI N° 5.700, DE 01 DE SETEMBRO DE 1971
DISPÕE SOBRE
APRESENTAÇÃO
NACIONAIS, E
PROVIDÊNCIAS.

A FORMA E A
DOS SÍMBOLOS

DÁ OUTRAS

CAPÍTULO I
Disposição Preliminar

Art. 10 - São Símbolos Nacionais:
I - a Bandeira Nacional;

fi • o Hino Nacional;
lU • as Armas Nacionais; e
IV • o Selo Nacional. .
• Art. l()comredaçãodadapelaLeino8..1~:, de 1/."05/1992.

Parágrafo único. 'São também S.imPülos Nacionais, na forma da
lei que os instituiu: .

I • as Armas Nacionais;
11 • o Selo Nacional.

. ' .................................................................................................................

LEI N°:S.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971

DEFINE A POLÍTICA NACIONAL DE
COOPERATIVISMO, INSTITUI O REGIME
JURÍDICO DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS, 'E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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CAPÍTULO IV
Da Constituição das Sociedades Cooperativas

SEÇÃO I
Da Autorização de Funcionamento

................................................................................................................
Art. 19 -' A cooperativa escolar não estará sujeita ao

arquivamento dos documentos de constituição, bastando remetê-los ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou respectivo
órgão local de controle, devidamente autenticados pelo diretor do
estabelecimento de ensino, ou a maior autoridade escolar do
município, quando a cooperativa congregar associações de mais de
um estabelecimento\de ensino.
........................................................................................................" .

CAPÍTULO VII
Dos Fundos

Art. 28 - As cooperativas são obrigadas a constituir:
I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdàs e atender ao

desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (d~z por
cento), pelo menos, das sobras líquidas do exercício;

11 - Fundo de Assistência Técnica, Educacionai e Social,
destinado a prestação de assistência aos associados, seus familiares e,
quando previstó nos estatutos, aos empregados da cooperativa,
constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas
apuradas no exercício.

§ 10 Além dos previstos neste artigo, a assembléia geral poderá .
criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins
específicos fixando o modo de formação, aplicação e liquidação.

§ 20 Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social poderão ser executados mediante
convênio com entidades públicas e pr~vadas.
................................................................................................................

CAPÍTULoxn
Do Sistema Operacional das Cooperativas

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

SEÇÃO III
Das Operações da Cooperativa

................................................................................................................
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Art. 87 - Os 'resultados das operações das cooperativas com não
associados, mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do
"Fundo de Assistência Técnica, Educacional e SociaP' e serão
contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo' para
incidência de tributos.

Art.t88 - Mediante préy.h.l'~j~prç~§utorização concedida pelo
respectivo órgão executivo federal, .consoante as normas e limites
instituídos pelo Conselho Nacional de Cooperativismo, poderão as
cooperativas partiéipar:.de,.s9Ç~~~~~jn~. ~~.R~~~!h:~~ .~~l'~'c~s ou
privad8s,'Uem .caráter ;,exc,epcionªI, ..pan~ ~~~99!~eÍ1!o ,de, ,?bJeiivos
acessôm!lióü :complementares.."
.. P~gra.~o. único.;:A~ jnver~~~i~(;(ç,q~~n~~'.4~~~Il~~lj.ip.ip~ç(~~

serãocontamltzadas'..em tltulQs"espeÇ.{fj~9~_ e- ~.eus _çye1!!Ullls resu~~dos

positivôSrilevados ao ."Fundo de ,~~_~i~~r:t'!~~ Jéç!!iç~~.J~duc~q~on'~"~J
SoCial~qoo~. - '-" .,,"'~

?1'.ílJ'Jlntl·":;;'~c, "~o • " - , ,- "

...... lI. .~n"··············"···"·····_··'····'.4'!·,!~.'.····,..············...·.·?!··~·· ....~.f •••• ,- ~.~J,.,,!.,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• •••••.•••••••••••••••••••• '.0 •••.•~ ••••

LEI N9 5.789 - 1lE 21 DZ
JUNHO DE 1972

Terça-feira 23 11231

. '. . .
Dá nova redação ao artigo 69 do De:..

ereto-lei n ll 464. de.11 :te rereretro
de lQ69, que es~abeltlCe normas com
plementares à Lei.-nll 5.540. da 211 de
novembro de 1968, e etã outras po
vidmctas.

O Presldente da Repübllca
Faço saber :que o CongreSso 'Nado

nal decreta e eu sanciono :l. seguinte
Lei:

Art. 111. O artigo 611 do Decreto-lei
n9 464, de 11 de fevereiro de 1969.
passa a vigorar com ll. segulnte '1;e
daçAo:

"Art. 69 • Na. forma dos esta
tutos ou dos regimentos, será re
cusada nova matricula. nas im
tituiç6es oficiais de ensino s'Upe
rior. ao aluno que não conclUir
o CU1'BO completo de graduação.
incluindo· o 19 ciclo. no prazo
máximo fixado para integraliza
ção do respectivo curriculo.

I :'9. O praZo máXlmo a que se
retere este artigo será estabelecido
pelo Conselho Federal de Educa
ção quando for o caso de curri
culo minimo. devendo consta,~ dos
estatutos ou regimentos na hipo
tese de 19 ciclo e de cursos criaaos
na forma do artigo 18 da Lei n9
~.540. de-28 de novemlJro de 1968.

I 29 Não será computado no
prazo de integralização de ciclo
ou curso o periodo corresponden
te 'a trancamento de matricula
feita na forma regimental.

Art. 29. Esta lei entrará em
vigor na data de sua publlcaçãQ.- re
vogadas as disposlções em contr:irio.

Brasflla. 27 de junho de 1972;
1519 da Independência e U49 da
Repüblica.

EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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LEI N9 5.802 - DE 11 DE
S~BRO DE 1972

Março de 1999

Dispõe sobre a inscrição em prova de
habilitação à livre-docência.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacio

nal decreta· e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19 O titulo de Doutor, obti
do em curso credenciado de pós-gra
duação, constitui requisito para a
inscrição em prova de habilitação à
livre-docência, ressalvados os direitos
dos atuais docentes-livres.

Parágrafo único. Durante o prazo
de 2 (dois) anos, contados da pu
blicação desta lei, admitir-se-á a ins
crição em prova de habilitação à li
vre-docência de candidato que, não
preenchendo o requisito deste artigo,
comprove ter completado, na data da

publicação do Decreto-lei n9 465, de
11 de fevereiro de 1969, 5 (cinco) anos
ininterruptos de magistério, designado
na forma regimental, em estabeleci
ment? reconhecido, ou 10 (dez) anos
de dIplomado em curso superior de
graduação correspondente.

Art. 29 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.

Art. 39 Revogam-se o art. 49 do
Decreto-lei n9 465, de 11 de feve
reiro de 1969. e demais disposições
em contrário.

Brasília, 11 de setembro de 1972;
1519 da Independência. e 849 da.
República.

EMÍLIo G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEI N° 5.869, DE 11DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo CiviL

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

TÍTULO I
Da Jurisdição e da Ação

CAPÍTULO I
Da Jurisdição

Art. 10 - A jurisdição civil, contenciosa e voluntária,. é exercida
pelos juízes, em todo o território nacional, conforme. as disposições
que este. Código estabelece.

Art. 2° - Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando
a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais.

•.••~.~.••••••••••.!".~~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LElN°,6.001,DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO ÍNDIO.
.................................................................................................................
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TÍTULO 1Il
Das Terras dos Índios

CAPÍTULO III
Das Áreas Reservadas

Ai-C28 - Parque indígena é a área contida em terra na posse de
índios, cujo grau de integração permita assistência econômica,
educacional e sanitária dos órgãos da União, em que se preservem as
reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região.

§ I ° Na administração dos parques serão respeitados a liberdade,
usos, costumes e tradições dosindios.

§ 2° As medidas de polícia, necessárias à ordem interna e à
preservação das riquezas existentes na área do parque, deverão ser
tomadas por meios suasórios e de acordo com o interesse dos índios
que nela habitam.

§ 3° O .loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao
regime de propriedade, usos e costumes tribais, bem como às normas
administrativas nacionais, que deverão ajustar-se aos interesses das
comunidades indígenas.

TÍTULO V
Da Educação, Cultura e Saúde

Art. 47 - É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das
comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão.

Art. 48 - Estende-se à população indígena, com as necessárias
adaptações, o sistema de ensino em vigor no País.

Art. 49 - A alfabetização .dos índios far-se-á na língua do grupo a
que pertençam, e em português, salvaguardado o uso da primeíra.

Art. 50 - A educação do índio será orientada para a integração na
comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos
problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do
aproveitamento das suas aptidões individuais.

Art. 51 - A assistência aos menores, para fins educacionais, será
prestada, quanto possível, sem afastá-los do convívio familiar ou
tribal.

Art. 52 - Será proporcionada ao índio a formação profissional
adequada, de acordo com o seu grau de aculturação.

Art. 53 - O artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, no
sentido de elevar o padrão de vida do índio com a conveniente
adaptação às condições técnicas modernas.

Art. 54 - Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde
facultados à comunhão nacional.

Parágrafo único. Na ínfância, na maternidade, na doença e na
velhíce, deve ser assegurada ao silvícola, especial assistência dos
poderes públicos, em estabelecimentos a esse fim destinados.

Art. 55 - O regime geral da previdência social será extensivo aos
índios, atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das
comunidades beneficiadas.

LEI'6.202, DE 17 DJi'ABRIL DE 1975'.

ATRIBUI À ESTUDANTE EM ESTADO DE
GESTAÇÃO O REGIME DE EXERCÍCIOS
DOMICILIARES INSTITUÍDO . PELO
DECRETO-LEI N° 1.044, DE 21' DE
OUTUBRO DE 1969, IE DÁ Otê1TRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. ' 1° - A partir do 8° mês de gestação·e d!!rante três,meses a
estudante em estado de grávidez' ficará assistida pelo regime de
exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-Lei n° I :044, de 21 de
outubro de 1969.

Parágrafo único. O início e o fim do período em que é permitido o
afastamento serão determinados por atestado médico a ser
apresentado à direção da escola.

Art: "20 - Em casos excepcionais, devidamente comprovados
mediante atestado médico, poderá ser aumentado o período de
repouso, antes e depois do parto.

Parágrafo único. Em qualquer caso, é assegurado .às estudantes
em estado de gravidez o direito à prestação dos examesfinajs,.

Art. 3° • 'Esta Lei entrará em vigor na data de suá 'publicação,
revogadas as disposições em contrário. .

LEI N° 6.283, DE 09. DE DEZEMBRO DEí'975

DISPÕE SOBRE O MANDATO [)E
REITORES, VICE-REITORES, DIRETORE,S
E VICE-DIRETORES DAS INSTITUlÇÕI?S
PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR,

Art. 1° - Não se aplica aos Reitores, Vice-Reitores, Diretores e
Vice-Diretores das instituições particulares de ensino superior o
disposto na

Art. 2° - Os estatutos ou regimentos das instituições particulares
de ensino superior disporão sobre a escolha de seus Reitores, Vice
Reitores, Diretores e Vice-Diretores e a duração dos respectivos
mandatos.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

LEI N° 6.494, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1977

DISPÕE SOBRE OS ESTÁGIOS DE
ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO SUPERIOR E DE ENSINO
PROFISSIONALIZANTE DO 2° GRAU E
SUPLETIVO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - As pessoas jurídicas de Direito Privado, os Órgãos de
Administra.ção Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar,
como estàgii\rlos, os alunos regularmente matriculados em cursos
vinculados ao ensino público e particular.

§ 1° Os alunos a que se refere o "caput" deste artigo devem, .
comprovadamente, estar freqüentando cursos de nivel superior,
profissionalizante de 2° grau, ou escolas de educação especial.

§ 2° O estágio somente poderá verificar-se em unidades que
tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de
formação do estagiário, devendo o aluno estar em condições de
realizar o estágio, segundo o disposto na regulamentação da presente
Lei.. .

§ 3° Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e
~ aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e
avaliados .iein· conformidade. com 'os currículos,.·programas e
calendários escolares. . .

..............~;..::~ ' : :~.~ .
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LE~N° 6.503, DE 13.D~DEZEM~RQ..DE 1977'

DISPÕE·SOBRE h.EDlJCA.cAoFÍS]CA; EM
TODOS OS GRAUS E Rt\Mo.S o.OJ~N.§~Q.

Art. ]0 - E facultativa a prática da Educação Física, em todos os
graus e ramos de ensino: ,

a) ão aluno que comprove exercer atividáde profissioiial, em
jornada igualou superior a 6 (seis) horas;

b) ao aluno maior de 30 (trinta) anos de idade'
c) ao' aluno que estiver prestando serviço militar inicial ou que,

em outra situação, comprove estar obrigado à prática de Educação
Física na Organização Militar em que serve;

d) ao aluno amparado pelo Decreto-Lei nO 1.044, de 21 de
outubro de ]969;

e) ao aluno de curso de pós-graduação; e
f) à aluna que tenha prole.
* Artigo com redação.dada pela l.ei ,," 7.692, de 20 de de=emhro de 1"988; .

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se .as disposiç?es em contrário.

LEI N° 6.545, DE 30 DE JUNHO DE 1978

DISPÕE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO
DAS ESCOLAS TÉCNICAS FEDERA]S DE
MINAS GERA]S, DO PARANÁ E CELSO
SUCKOW DA FONSECA EM CENTROS
FEDERAIS DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - As Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, com sede
na Cidade de Belo Horizonte; do Paraná, com sede na Cidade de
Curitiba; e Celso Suckow da Fonseca, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, criadas pela Lei nO 3.552. de 16 de fevereiro de 1959, alterada
pelo Decreto-lei n° 796, de 27 de agosto de 1969, autorizadas a
organizar e ministrar cursos de curta duração de Engenharia de
Operação, com base no Decreto-lei n° 547, de 18 de abril de 1969,
ficam transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica.

Parágrafo único. Os Centros Federais de Educação Tecnológica
de que trata este artigo são autarquias de regime especial, nos termos
do art. 4°, da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, vinculadas ao
Ministério da Educação e Cultura, detentoras de autonomia
administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar.
regendo-se por esta Lei, seus Estatutos e Regimentos.

Art. 2° - Os Centros Federais de Educação Tecnológica de que
trata o artigo anterior têm por finalidade o oferecimento de educação
tecnológica e por objetivos:

* Artigo. "caput", com redação dada pela I,e, n"II.7/1. de 211 091993.

I - ministrar ensino em grau superior:
a) de graduação e pós-graduação "lato sensu" e "stricto sensu",

visando à formação de profissionais e especialistas na área
tecnológica;

*Alínea "a" com redação dada pela I.ei n" 11. 711. de 211 li9 1993.

b) de licenciatura com vistas à formação de professores
especializados para as diSciplinas específicas do ensino técnico e
tecnológico;

*AIIMa "h" com redaçiJo dada pela f.ei n'8.711. de 28·09·1993.

11 _ ministrar cursos técnicos, em nível de 2° grau, visando à
formação de técnicos, instrutores e auxiliares de nível médio;

... InciJo 11 com redaçio dada pela Lei n' 8.711, de 28/09/1993.

III - ministrar cursos de educação continuada visando à
atualização e ao aperfeiçoamento de profissionais na área tecnológica;

* fneiJo fff com redação dada pelaLei n' 8.:Jl1..de28·09il993•

..]V:~~~iizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando
atividades criadoras e estendendo seus beneficios à comunidade
mediant~.cursos e serviços. .
;"':. "i~~'!;i.Y. com l'I'dação dada pela l.ei n'8. 71!. de28i09I1993.

J~~II~~o~,~. A. administração superior de cad~ Centro terá como
órgão .,!xeéutivo a Diretoria-Geral, e como Ó!gão deliberat~vo:.,e

co~~.uJt!y'9.;9 .Conselho Diretor, sendo est.e compost/) de dez;m~mb!ps

!'~r~speçtiY9S ,!!uplent.es, todos nomeados pelo Ministro de Est:ldo da
Educaç~. e.!do Desporto, sendo um representant.e do Ministério ~a

!i:du~l\Ç!9Jnc,:, do Desporto" um .representante. de ~ada u1"a.~
f.çdera~s da Indústria, do Comércio e da Agricultura, do respectivo
Estado, ,cinco representantes da Instituição, incluinljo um
representant.e discente, e um representante dos ex-alunos,. todos

. indicados na forma regimental, vedada a noíneação de servidores da
institüiç~. com representantes das Federações e do Ministério da
Educação e do Desporto.

* Artigo com redação dada pela Lei,no [1. 9-18. d. 08·f2· 199-1. .

Art. 4° - O patrimônio de, ~ada Centro Federal de E,9ucação
Tecnológica será constituído: .

I - ..das atuais instalações, áreas, prédios.. e equipamentos que
const.ituem os bens patrimoniais das respect.ivas EscolllS. Técnicas
Federais, mencionadas no art.1 desta Lei; . '

11 - pelos bens e direitos que vier a adquirir;
11I - pelos saldos de exercícios financeiros ant~rjores.

Art....~~ - Os recursos.. ..t'inanceiros de pa$ Centrç serão
provenient.es de:

I - dotações que lhe forem anualmente consignadas no Orçamento
da União; ,

11 - doações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser feitas ou
concedidas pela União, Estados e Municípios, ou por quaisquer
entidades públicas ou privadas;

1lI - remuneração de serviços prestados a entidades públicas' ou"
particulares, mediante convênios ou contratos específicos;

IV - taxas, emolumentos' e anuidades que forem fixados pelo
Conselho Diretor, com observância da legislação específica sobre a
matéria;

V - resultado das operações de crédito e juros bancários;
VI - receitas eventuais.
Art. 6° - A expansão e a manutenção dos Centros Federais de

Educação Tecnológica serão asseguradas basicamente por recursos
consignados anualmente pela União à conta do orçamento do
Ministério da Educação e Cultura.

Art. 7° - Os Centros' terão suas atribuições especificas, sua
estrut.ura administrativa e a competência dos órgãos estabelecidos nos

. Estatutos e Regimentos aprovados nos termos da Legislação aplicável.
Art. 8° - Cada Centro instituído por esta Lei terá Tabela

Permanente de Pessoal regida pela legislação trabalhista, organizada
de acordo com as normlljl da Lei nO 5.645, de lO de dezembro de
1970, e legislação complementar, devendo a proposta de fixação da
lotação obedecer às normas legais vigentes.

Parágrafo único. A.. contratação de pessoal, nos empregos
constant.es da tabela a que se refere este artigo, será feita na forma da
legislação em vigor.

Art. 9" - Ficam transferidos para cada Centro, respectivamente, os
recursos at.ualmente destinados às Escolas Técnicas Federais referidas
no art. I° desta Lei.

Parágrafo único. Caberá aos atuais ordenadores de despesas, até a
implantação dos Centros, a movimentação dos recursos.

Art. 10 - O Ministério da Educação e Cultura promoverá, no
prazo de noventa dias, a elaboração dos Estat.utos e Regimentos
necessários à implantação de cada Centro.

Art. II - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em coritrário.
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LEI N° 6.932, DE 07 DE JULHO DE 1981

Art. 1" - A Residência Médica constitui modalidade de ensino de
pós graduaçã(l. destinada a médicos. sob a forma de cursos de
especiali7.àÇ1o, caracterizada por treinamento· em .. serviço,
funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde,
universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de
'levada qualificação ética e profissional.

§ la ·As instituições de saúde de que trata este artigo somente
podêrãó .oferecer programas de Residência Médica depois de
crédenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica...

. § 2° É vedado o uso da expressão "residência médica".. para
designar qualquer programa de treinamento médico que não .tenha
sido aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.

LEI N.· 6.825. DE 23 DE MARÇO DE 1979

A-"11a dh".,.JtJvo.o m. H d. Lei n.· 6.640. d. 28 d. nov.mbro d.l958. 'lu, «fiz. nor·
m..d. orpDU.~D• funcionamento do ensino .uperior e .u. articulaç'o com a ••cola
mltlia., inOÚ'uindo m.Uri. obripedri••

o Pnlid_da Repllblica Flço IIblr 'lu, o o Conv.sao Nlcional decrlla"u IInciono
aaOJUi1l1a Lai: ... '. • ..

Art.. l.· O art. 26 d. L.i n.· 5.5"0. de 2B de novembro de 1968. pa..a • via:orar acrelcidtl
da par""alo IInico. com I a'ruint. redaçlo:
.Art.JS- ..

PIl"lfllo IlDico O currículo minimo doa cUrloa d'llldulçlo.m Citnci..Soci.il dlr'
Inl... nO .atudo do Direito do M.nor.. - ..

Art.. I.· B.ta Lei .ntrará em vi,or na data de lua public.~io:
Art.. a.,· :RevOpm-•••1 dilpoliçOe.em contr'rio.. .
Brllarul, .m 23 d. março d.1979: 168.' d.lndep.nd~nclae 91.' da Repllbllcl.

JOÃO B. DE FIGUEIREDO'
E.PorUú~~

LEI N! 6.680. DE 16 DE AGOSTO DE 1979

Di.pi» .abre •• rel.çóes .ntr. o corpo discenr. e • instituição d. ensino superior. e di
outras providencils.

u/srÚE '>OBRE AS
tvtEDlCO RESIDENTE,
PRUVlIJfiNClAS.

ATIVIDADES DO
E DÁ OUTRAS

A FIXAÇÃO E
NÚMERO DE VAGAS

SUPERIORES DE
DÁ OUTRASE

NORMAS PARA A
DE DOCUMENTOS

ESTABELECE
EXPEDIÇÃO
ESCOLARES.

LEI N° .7.165, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

DISPÕE SOBRE
ALTERAÇÃO DO
NOS CURSOS
GRADUAÇÃO.
PROVIDÊNCIAS.

LEI N° 7.088, DE 23 DE MARÇO DE 1983

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS

Art. Ia Os diplomas e certificados expedidos por
estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus, bem como de nivel
superior, em todo o P~ís, consignarão, quando bastarem para a
ídentificação inconfundivel do portador, apenas os seguintes dados,
além do nome:

I - nacionalidade;
11 - naturalidade;
III - data de nascimento.
Parágrafo único. Tratando-se de maiores de 16 (dezesseis) anos,

consignar-se-á também o número da respectiva cédula de identidade.

.........................................._••••••••••••••• ••••••• ••••••••••••••••• u .

Art. )0 - Atendidas as conveniências do ensiná e as prioridades
estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, cabe às
universidades fixar o número de vagas iniciais de seus cursos de
graduação.

............................................................................_ .
A NOMEAÇÃO DOS
DAS FUNDAÇÕES

OU MANTIDAS PELA

DISPÕE SOBRE
DIRIGENTES
INSTITUÍDAS
UNIÃO.

ILEI N° 6.733, DE 041lF, DEZEMBRO DE 1979

o l>raaid.nte d. República. Faço laber que o ConV'lIo Nacional decma , .•u .an.
ciono a upinte lei: .

'Art. I! O· Corpo discente dos estDbelecimc~tos de cnsi~D superior será representado
nOI ór.loa coleai.do. Icadimicos com direito a voz e voto. "

Patrálrafo linico A repra.entaçAo terá por objetivo promover I cooperaçio da comu
Didade acadlmica e o aprimoramento da mstituição. vedadas atividade;' de natureza

. poUtlco·pmldárla.
Art. 2! Slo órelo. da repre.entação esLudanLiI. com sLdbuiçõe. definidl. DOI eaLa·

tutol' relÍmentol dos elt"belecimentos de ensino superior:
ai O Diretório Central dos E.tudanLes da Univer.idade. da Federaçlo de Escolas e de

utabelecimanto. isolados de ensino auperior:
b) os Diretóri~. acadêmicos em unidodes de ensino dos estabelecimentos menciona.

do. n.lltr. a
Pllríp'afo único Aos Diretórios é vedada a participação ou repreaentaçAo em entida

de. alJ:leia. à inltituiçio de ensino superior a que estejam vinculados.
Alto ~ Na fonna dOI estatutos e reiímentos dos el!ltabele~imentol de ensino. caberá

ao Diretório indicar a representaçio estudantil.
Paríp'afo único Na forma desses documentos. os Diretôrios seria mantidos por

contrlbuiçõ.. d, I.UI ..saciados e por doações a eles destinado•• através dos eaLlbeleci.
mento .0 qu.1 eatej.m vinculldoa.

Art. .(! Seria estabelecidos nos estatutos e regimentos de cada instituição os proces·
101 de escolha dos membros dos Diretórios e demais dispositivos que regulem SUIS Itivi·
dado•.

Art. 6! Ficam revogados o. artigos 3. e 39 da Lei n~ 5.&40. de 28 de novembro de
1968.·0 Decrato·lei n! 228. de 28 de fevereiro de 1967. e o DecreLo·lei n~' 477. de 26 de feve
reiro de 1969.

Parill'afo único O Ministerio da Edurscâo p Cultura baix.rà normaJ que IJrienta·
rio OI rerimentol dilciplinar~1Ido! estabelecImentos de ensino superior..

Art. 6! O MinisLério da Educacâo e CulLur. baixara. no prazo d. cento e vinte di...
normal que reiUlament.ario as atividades du representaçio estudantil. nos termos da pre·
senLe Lei.

Art. 7! E asael[llr.da a legitimidade d. repre.enLaçlo eatudlntil eXllcidl no. moi·
de. da lecislaçlo ora revogada. enquanto nao forem constituidos OI ôrelol de representa·
ç.o de scordo com as normas previstas no arti'to 6~ desta Lei.

Art. 8~ No. estabelecimentos de ensino d~ 1~ e ~ graus somen~e poderio Itr consti·
tuídos grêmios estudantis com finalidades civicIs. culturais. socilis e delportiva•• cujl
atividade se restringirá 10ll limites estabelecidos em regimento. devendo ler lempre li·
si.tidos por membro. do corpo docente. .

Art. 9! Esta Lei enLrlra em vigor na daLa de aua publicaçlo. revoead.... dispoli·
Çóel em contrario. .

Brasilil. em 16 de. ago.to de 1979: 158' d. Independóncia • 91! d. República.

JOÃO B. DE FIGUEIREDO
E. Portell.

Art. 10 - Serão livremente escolhidos e nomeados, em comissão,
pelo Prc~ldcnte da República os dirigentes das Fundações instituídas
ou mant~~ pela União. qualq~er que: ~éja s.ua natureza ?u finalidade
e sem P~J,~IZO de sua autonomm admInistrativa e financeira.

Art..! 2 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadàs as disposições gerais e especiais em contrário.

LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

lIns/i/ui a Lei de Execução Penal
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TÍTULO 11
Do Condenado e do Internado

CAPÍTULO li
Da Assistência

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. /O - A assistência ao preso e ao internado'é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retomo' à convivência em
sociedade.

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

SEÇÃO V
Da Assistência Educacional

Art. 17 - A assistência educacional compreenderá a instrução
escolar e a formação profissional do preso e do internado.

Art. 18· - O ensino de primeiro grau será obrigatório,
integrando-se no sistema escolar da unidade federativa.

Art. 19 - O ensino profissional será ministrado em nível de
iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional
adequado à sua condição.

Art. 20 - As atividades educacionais podem ser objeto de
convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas
ou ofereçam cursos especializados.

Art. 21 - Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de
reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.
................................................................................................................

CAPÍTULO 1II
Do Trabalho

SEÇÃO I
Disposíções Gerais

Art. 28 - O trabalho do condenado, como dever social e condição
de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

§ 10 Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as
precauções relativas à segurança e à higiene. .

§ 20 O trabalho do preso não está sujeito ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho.

CAPÍTULO IV
Dos Deveres, dos Direitos e da Disciplina

SEÇÃO 11
Dos Direitos

Art. 41 - Constituem direitos do preso:
I - alimentação suficiente e vestuário:
II - atribuição de trabalho e sua remuneração;
III - previdência social:
IV - constituição de pecúlio:

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o
descanso e a recreação;

VI - exercício das atividades projÍ>sionais, intelectuais, artísticas
e desportivas anteriores, desde que cllrnpativcis com a execução da
pena;

VII - assistência material, à saude. jurídica. educacional, social e
religiosa;

VIII - proteção contra qualquer lúnna de sensacionalismo;
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado:
X - visita do cônjuge. da companheira. de parentes e amigos em

dias determinados;
XI - chamamento nominal:
XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da

individualização da pena:
XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento:
XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa

de direito;
.. XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência

escrita, da leitura e de outros meios de informação que não
comprometam a moral e os bons costumes.

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV
poderão ser. suspensos ou restringidos mediante ato 'motivado do
diretor do estabelecimento.

TÍTULom
Dos Órgãos da Execução Penal

• ., •• ••••••• ••••••uu .

CAPÍTULO VI
Dos Departamentos Penitenciários

SEÇÃO I
Do Departamento Penitenciário Nacional

. .

Art. . 72 - São atribuições do Departamento Penitenciário
Nacional:

I - acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em
todo o território nacional;

II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e
serviços penais;

III assistir tecnicamente as unidades federativas na
implementação dos principios e regras estabelecidos nesta Lei;

IV - colaborar com as unidades federativas. mediante convênios,
na implantação de estabelecimentos e serviços penais;

V - colaborar com as unidades federativas para a realização de
cursos de formação de .pessoal penitenciário e de ensino
profissionalizante do condenado e do internado.

Parágrafo único. Incumbem também ao Departamento a
coordenação e supervisão dos estabelecimentos penak e de
internamento federais.
................................................................................................................

TÜULOIV
Dos Estabelecimentos Penais

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 83 - O estabelecimento penal, contbrme a sua natureza,
deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a
dar assistência, .educação. trabalho. recreação e prática esportiva.

§ 10 Haverá instalação destinada a estágio de estudantes
universitários.
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*", I"~ al.rt:.~'cu.l(/ reli! reI 11" 9.'146, dI! 18 fi) 1995.

§ 20 Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão
dotados de berçário. onde as condenadas possam amamentar seus
filhos.

* .~ 2" 1..u.:rt.::w..'lt!O fi.:Ja [,1.'1 ~(' <),04(" de pj 05 1995.

TíTULO V
Da Execução das Penas em Espécie

CAPÍTULO 11
Das Penas Restritivas de Direito

........................~ ~ .
SEÇÃO !li

Da Limitação de Fim de Semana

Art. 151 - Poderão ser ministrados ao condenado, durante o
tempo de permanência. cursos e palestras. ou atribuidas atividades
edur:ativas.

LEI N? 7.217. DE 19 DE SETEMBRO DE 1984

Aitera 8 redaç40 do artigo 4:' da Lei n:'
6,932. de 7 de julho de 1981. que dispõe BO·

bre as atividades do médico·residente.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:

'A~t. 'I? O artigo 4? da Lei n? 6.932. de 7 de julho de 1981, passa a
ter a 'seguinte 'redação. mantidos os parágrafos:

'«·ATt.4? Ao médico-residente será assegurada bolsa de es
tudo ,de valor igual ao fixado no artigo 5? da Lei n? 3.999. de 15
de dezembro de 1961. acrescido de um adicional de 35% (trinta e
cinco por cento) por regime especial de treinamento em serviço
de 60 (sessenta) horas semanais. mais 10% (dez por cento). a
titulo de compensação previdenciária. incidente na classe de
salário-base a que fica obrigado por força de sua vinculação. co
mo autônomo. ao regime da Previdência Social.
•••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• A ••••••••••••• ))

Art. 2? -Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? R.evogam-se 33 dipos14:'ões em contrário.

Brasília. 19 de setembro de 1984: 163~ da Independência e 96? da
República.

JOÃO FIGUEIREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

LEI N° 7.348, DE 24 DE JULHO DE 1985

DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DO § 40
, DO

ART. 176. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Anualmente. a União aplicará nunca menos de 13%
(treze por cento). c os Estados. o Distrito Federal e os Municípios
25% (vinte e cinco por centol. no mínimo. da receita resultante de
impostos. na manutenção e no desenvolvimento do ensino (§ 40

• do
art. 176, da Constituição Federal).

LEI N°7.395, DE 31 DE OUTUBRO DE 1985

DISPÕE SOBRE OS ÓRGÃOS DE
REPRESENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DE
NÍVEL SUPERIOR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - A União Nacional dos Estudantes - UNE, criada em
1937, é entidade representativa do conjunto dos estudantes das
Instituições de Ensino Superior existentes no País.

Art. 20
- As Uniões Estaduais dos Estudantes - UEEs são

entidades representativas do conjunto dos estudantes de cada Estado,
do Distrito Federal ou de Território onde haja mais de uma instituição
de ensino superior.

Art. 3° - Os Diretórios Centrais dos Estudantes - DCEs são
entidades representativas do conjunto dos estudantes de cada
instituição de ensino superior.

Art. 40
- Fica assegurado aos estudantes de cada curso de nível

superior o direito à organização de Centros Acadêmicos - CAs ou
Diretórios Acadêmicos - DAs como suas entidades representativas.

Art. 50 - A organização, o funcionamento e as atividades das
entidades a que se refere esta Lei serão estabelecidos nos seus
estatutos, aprovados em assembléia-geral no caso de CAs ou DAs e
através de congressos nas demais entidades.

Art. 60
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 70
- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente

as contidas na Lei na 4.464, de 9 de novembro de 196~, e na Lei na
6.680, de 16 de agosto de 1979.

LEL:N? 7t"39~,~DE 04 DE NOVEMBRO DE 1985

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS
ESTUDANTES DE l°,E 20 GRAUS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de 10 e 20

Gr~~s" fié~, ,assegurada a' organização de Grêmios Estudantis como
entidades'. autônomas representativas dos interesses dos estudantes
secundaristas, com finalidades educacionais, culturais, cívicas,
desportivas e ,sociais.,

§ 10 (Vetado).
, § 20 A organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmios

serão 'estabelecidos nos seus estatutos, aprovados em Assembléia
Geral do corpo discente de cada estabelecimento de ensino convocada
para este fim. '

§ 30 A aprovação dos estatutos e a escolha dos dirigentes e dos
representantes do Grêmio Estudantil serão realizadas pelo voto direto
e secreto de cada estudante, observando-se, no que couber, as normas
da legislação eleitoral.

Art. 20
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.,

Art. 30
- Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N? 7.423, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1985
Bevo,a _ Lei lJ! 5.466, de 3 de julho de

1968, que .di.piJe .obre o preenchimento de
v....,. nos ••t.belecimento. de en.iDo
agrícola". bem como .lu. leBj!ll..ç~o .com
plementar.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que. o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I? Fica revo~ada a \J,.ei n? 5.4'55. de 3 de julho de 1968. que
..dispõe sobre o preenchimento de vagas nos estabelecimentos de ensino
agrícola", bem como a legislaçãO que a regulamenta.' .'
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Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.
Art, 3~ Revogam·se as disposições em contrário.
Brasília. 17 de dezembro de 1985; '164~ da Independência e 97~ da

República.

JOS};; SARNEY
Marco Maciel

LEI N! 7.601, DE 15 DE MAIO DE 1987

Altera I redac'D do .rt. 4~ d. Lei IJ~

6.932. de 7 de julho de 19B1, que di.pde '0'
bre IS atividades do médico residente. e dá
outr•• providencias.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei;

Art. I! O art. 4! da Lei n! 6.932, de 7 de julho de 1981. passa a ter
a seguinte redação:

-Art. 4! Ao médico residente será assegurada bolsa de es·
tudo no valor de 70% (setenta por centol, do salário do Profes
sor Auxiliar, Nivel I, em regime de dedicação exclusiva, das
Instituições Federais de Ensino Superior.

§ I! O médico residente é filiado ao Sistema Previdenciá·
rio na qualidade de segurado autônomo.

§ 2! Para efeito do reembolso previsto no § I! do art. 69
da Lei n! 3.807, de 26 de agosto de 1960, na redação dada pela
Lei n! 5.890, de 8 de junho de 1973, combinada com o § 1-!"âo
art. I! do Decreto-lei n! 1.910, de 29 de dezembro de 1981. o va
lor da bolsa referida neste artigo será acrescido de 10% (dez por
cento) sobre o salário·base ao qual está vinculada a contribui·
ção do médico residente, em sua qualidade de segurado autôno
mo do Sistema Previdenciário.

§ 3! Para fazer jus ao acréscimo de que trata o § 2! deste
artigo. o médico residente deverá comprovar, mensalmente, os
recolhimentos efetivados para a Previdência Social.
. § 4! As instituições de saúde responsáveis por programa

de residência médica oferecerão aos residentes alimentação e
alojamento no decorrer do perí~do da residência.

§ 5! Ao médico residente filiado ao Siltema Previdenciá·
rio na forma do § I! deite artigo. lia allegurados ol.direitol
previstos na Lei n! 3.807. de 26 de agolto de 1960, e lual altera·
ções posteriores. bem como os decorrentes de acidentea do tra
balho.

§ 6! Ã médica residente será aaaegurada a continuidade
da bolaa de estudo durante o período de ,. (quatrol meaes. quan·
do ·gestante. devendo, porém. o periodo da baila ler prorrosado
por igual tempo para fina de cumprimento das exigências cana·
tantes do art. 7! desta lei.

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

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

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE1990

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, .É' DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 4° - É dever da famllia, da comunidade, da sociedade em
geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária. :

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaiSquer

circUnstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de

relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais

públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas

relacionadas com a proteção à inf'ancia e àjuventude.

TÍTULorr
Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO I
Do Direito à Vida e à Saúde

Art. 14 - O Sistema Único de Saúde promoverá programas de
assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades
que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de
educação sanitária para pais, educadores e alunos.

Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos
recomendados pelas autoridades sanitárias.

CAPíTULom
Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 19 - Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em famllia
substituta, assegurada a convivêócia familiar e comunitária, em
ambiente'livre da presença de pessoas dependentes de substâncias
entorpec~ntes.

-Art. ~2 - 'Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e
educação dos filhos menores, cabendo-Ihes ainda, no interesse destes,
a obrigaçllo de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

SEÇÃOIlI
Da Família Substituta

SUBSEÇÃO 11
Da Guarda

Art. 33 - A guarda obriga à prestação de assistência material,
moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. '

§ }O A,guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo
ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela
e adoção, exceto no de adoçllo por estrangeiros.
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§ 20 Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de
tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta
eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de
representação para a prática de atos determinados.

§ 30 A guarda confere à criança ou adolescente a condição de
dependente, para todos, os fins e efeitos de direito" inclusive
previdenciário.

CAPÍTULO IV
Do Direito ~ Educação. à Cultura. ao Espane e ao Lazer

Art 53 - A criança e o adolescente têm direito à educação.
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se-Ihes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
11 - direito de ser respeitado por seus educadores:
III - direito de contestar critérios avaliativos. podendo recorrer às

instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e Pllrticipação em entidades

estudantis:
V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do

processo pedagógico. bem como participar da definição das propostas
educacionais.

Art. 54 - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os

que a ele não tiveram acesso na idade própria:
11 - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao

ensino médio;
III • atendimento educacional especializado aos portadores de

deficiência preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de O(zero) a

6 (seis) anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da

criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do

adolescente trabalhador;
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.

§ 10 O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público
subjetivo.

§ 20 O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público
ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade
competente.

§ 30 Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou
responsável, pela freqüência à escola.

Art. 55 - Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.

Art. 56 - Os dirigentes de estabelecimentos de ensino
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:

I - maus tratos envolvendo seus alunos;
11 - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar.

esgotados os recursos escolares;
III - elevados niveis de repetência.
~rt. 57 - O Poder Público estimulará pesquisas, experiências e

novas propostas relativas a calendário, ,seriação, curriculo,
metodológia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e
adolescentes excluidos do ensino fundamental obrigatório.

Art. 58 - No processo educacional respeitar-se-ão os valores
, culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança

e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o
acesso às fontes de cultura.

CAPÍTULO V
Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

Art. 63 - A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes
princípiOs:

I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular;
11 - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;
III - horário especial para o exercício das atividades.

, Art. 67 - Ao adolescente empregado, aprendiz, em r!=gime
familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho:

I - noturno, realizado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e
as 5 (cinco) horas do dia seguinte;

11 - perigoso, insalubre ou penoso;
III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu

desenvolvimento fisico, psiquico. moral e social;
IV - realizado em horários e locais que não permitam a

freqüência à escola.
Art. 68 - O programa social que tenha por base o trabalho

educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou
não-governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao
adolescente que dele participe condições de' capacitação para o
exercício de atividade regular remunerada.

§ 10 Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que
as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e
social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.

§ 20 A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho
efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não
desfigura o caráter educativo.

TÍTULom
Da Prevenção

CAPÍTULO II
Da Prevenção Especial

SEÇÃO I
Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e EsjletilCulos

Art. 76 - As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no
horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com
finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou
anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão,
apresentação ou exibição.
a ••••••••••••• .. ••••••••• .

LIVRO II

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
Da Política de Atendimento
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CAPÍTULO 11
Das Entidades de Atendimento

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 92 - As entidades que desenvolvam programas de abrigo
deverão adotar os seguintes princípíos:

I - preservação dos vínculos familiares;
11 - integração em família substituta, quando esgotados os

recursos de manutenção na família de origem;
I 1 - atendimento personalizado e em pequenos grupos;
I' . - desenvolvimento de atividades em regime de coeducação;
, • não-desmembramento de grupos de irmãos;
\ - evitar sempre que possível, a transferência para outras

entida es de cri . ças e adolescentes abrigados;
,. I - partic: ação na vida da comunidade local;

II - prep: ~ão gradativa para o desligamento;

IX - participação de pessoas da comunidade no processo
educativo.

Parágrafo único. O dirigente de entidade de abrígo é equiparado
ao guardião, para todos os efeitos de direito.

TÍTULO 11
Das medidas de Proteção

CAPíTULO 11
Das medidas Específicas de Proteção

Art. 101 - Verificada qualquer das hipóteses previstas no art.98. a
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes
medidas:

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de
responsabilidade;

II - oríentação, apoio e acompanhamento temporários;

III - matrícula e freqüência' obrigatórias em estabelecimento
oficial de ensino fundamental;

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à
família, à criança e ao adolescente;

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico,
em regime hospitalar ou ambulatorial;

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

VII - abrigo em entídade;
VIII - colocação em família substituta.
Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional,

utilizável como forma de transição para a colocação em família
substituta, não implicando privação de liberdade.
•••••••• u .

TíTULoe1

Da Prática de Ato I'lrracional

CAPíTULO IV
Das Medidas Sócio-Educativas

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 112 - Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;
11 - obrigação de reparar o dano;
fi - prestação de serviços à comunidade;
IV' - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semiliberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, 1a VI.

§ 1° A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua
capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

§ 2° Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a
prestação de trabalho forçado.

§ 3° Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental
receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às
suas condições.

SEÇÃO IV
Da Prestação de Serviços à Comunidade

Art. 117 - A prestação de serviços comunitários consiste na
.realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não

cedente de 6 (seis) meses, junto a entidades assistenciais, hospitais,

escolas e outros estabelecimento congêneres, bem como em
programas comunitários ou governamentais.

Parágrafo único. As tarefas serão atribuidas conforme as aptidões
do adolesc.ente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8
(oito) horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias
úteis, de modo a não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada
normal de trabalho.

SEÇÃO V
Da Liberdade Assistida

Art. 119 - Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da
autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre
outros:

I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo
lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou
comunitálio de auxílio e assistência social;

11 - supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do
adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula;

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e
de sua inserção no mercado de trabalho;

IV - apresentar relatório do caso.

SEÇÃO VI
Do Regime de Semiliberdade

Art. 120 - O regime de semiliberdade pode ser determinado desde
o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada
a· realização de atividades externas, independentemente de
autorização judicial.

§ 1° É obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo,
sempre que possível. ser utilizado os recursos existentes na
comunidade.

§ 2° A.medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no
que couber, as disposições relativas à internação.
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TÍTULO IV
Das medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável

Art. 129 - São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:
I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de

proteção à família;
11 - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua

freqüência e aproveitamento escolar;
VI - obrigação d'e encaminhar a criança ou adolescente a

,ratamento especializado;
VII - advertência;
VIII - perda da guarda;
IX .. destituição da tutela;

X - suspensão ou destituição do pátrio poder.
Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos

IX e X deste artigo, observar-se-á o disposto nos artigos 23 e 24.

TÍTULO V
Do Conselho Tutelar

CAPÍTULO II
Das Atribuições do Conselho

Art. 136 - São atribuições do Conselho Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos

artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;
11 - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as

medidas previstas no art. 129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação,

serviço social, previdência, trabalho e segurança;
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de

descumprimento injustificado de suas deliberações;
IV - encaminhar ao Ministério Público noticia de fato que

constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da
criança ou adolescente;

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua
competência;

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade
judiciária, dentre as previstas no art.101, de I a VI, para o adolescente
autor de ato infracional;

VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou

adolescente quando necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta

orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente;

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a
violação dos direitos previstos no art. 220, § 3°, inciso 11, da
Constituição Federal;

XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de
perda ou suspensão do pátrio poder.
.................................................................................................................

TÍTULO VI
Do Acesso à justiça

CAPÍTULO V
Do Ministério Público

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

Art. 201 - Compete ao Ministério Público:
I - conceder a remissão, como forma de exclusão do processo;

. 11 - pr~mover e acompanhar os procedimentos relativos às
mfrações atribuídas a adolescentes;

m. - promover e acompanhar as ações de alimentos e os
procedimentos d. suspensão e destituição do pátrio poder, nomeação
e remoção de. tutores, ~uradores e guardiães, bem como oficiar em
todos os demaiS procedimentos da competência da Justiça da Infância
e da Juventude;

IY ~ promove~, de oficio ou por solicitação dos interessados a
especlaltzação e a mscrição de hipoteca legal e a prestação de con~
d~s tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de
crianças e a~olescentes nas hipóteses do art. 98;

V - pro~over o in~ué.ri~o c~vil e a ação civil pública para a
~roteç:w d~s mteresses mdlvlduals, difusos ou coletivos relativos à
~n~ncIa e a adolescência, inclusive os definidos no art "120 § 30
mClso 11, da Constituição Federal: . ~, ,

VI - instau~ar proc:dimentos administrativos e. para instruí-los:
a) . expedIr notIficações para colher depoimentos ou

esclareCimentos e e d' .. . ' m caso e nao-compareclmento injustificado
reqUIsitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou milítar' '

~) requisita~ .informações, exames, pericias e documentos 'de
~uto~da~es mumclpais, estaduais e federais, da administração direta
. u I?dlreta, bem como promover inspeções e dT' .
mvestlgatórias; I Igenclas

c) requisitar informações e documentos a particulares e
instituições privadas;

VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias
e detenninar a instauração de inquérito policial, para apuração de
ilícitos ou infrações às normas de proteção à intància e àjuventude;

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais
assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis;

IX - impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas
corpus, em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos
interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao
adolescente;

X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por
infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à
juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e
penal do infrator, quando cabível;

XI - inspecionar as entidades públicas e particulares de
atendimento e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto
as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de
irregulariqades porventura verificadas;

XII - requisitar força policial, bem como a colaboração dos
serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social,
púb)icos ou privados, para o desempenho de suas atribuições.

§ 1° A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis
previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas
hipóteses, segundo dispuserem a constituição e esta Lei.

§ 2° As atribuições constantes deste artigo não excluem outras,
desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público.

§ 3° O representante do Ministério Público, no exercício de suas
funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou
adolescente.

§ 4° O representante do Ministério Público seÍ'á responsável pelo
uso indevido das informações e documentos que requisitar, nas
hipóteses legais de sigilo.
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§ 5° Para o exercício da atribuição de que trata o inciso VIII deste
artigo, poderá o representante do Ministério Público:

a) reduzir a tenno as declarações do reclamante. instaurando o
competente procedimento, sob sua presidência;

b) entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade
reclamada, em dia, local e horário previamente notificados ou
acertados;

c) efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente,
fixando prazo razoável para sua perfeita adequação.

CAPÍTULO VII
Da proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos

Art. 20& - Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao
adolescente, referentes ao não-oferecimento ou oferta irregular:

I - do ensino obrieatório:
li - de atendime;to educacional especializado aos portadores de

deficiência;
III - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de O

(zero) a 6 (seis) anos de idade;
IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do

educando;
V - de programas suplementares de oferta de material didático

escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino
fundamental;

VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família,
à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às
crianças e adolescentes que dele necessitem;

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
vm - de escolarização e profissionalização dos adolescentes

privados de liberdade.

Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem
da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos,
próprios da infância e da aliolescência, protegidos pela Constituição e
pela Lei.
.................................................................................................................
....................................................................,. .

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO DO CONSUMIDOR

XI - aplicar fónnula ou índice de reajuste diverso do legal ou
contratualmente esta"Flecido.

... Inciso XI ocr.scido pelo M.dido Provisória n' 1.-177-50, d.26'06'/998

CAPÍTULO VII
Das Sanções Administrativas

Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade
da infração, a vantagem auferida e a condiçlo econômica do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei nO 7.347, de 24 de julho de
1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou
municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

... Arligo com redação dada pela Lei nO 8.656, d.21 05>1993.

Parágrafo único. A multa sem em montante não inferior a
duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade
Fiscal de Referência - UFIR, ou índice equivalente que venha a
substituí-lo.

... Parágrafo aer..,e.ntado pelo Lei nO8.703. d.06I09/1993.

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PúBLICOS CMS DA
UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E DAS
FUNDAÇÕES PúBLICASFEDE~S.

TÍTULOU
Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição

CAPÍTUlO I
Do Provimento

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A
CONSUMIDOR E
PROVIDÊNCIAS.

PROTEÇÃO DO
DÁ OUTRAS

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 5° - São requisitos básicos para investidura em cargo público:
I - a nacionalidade brasileira;

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

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

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

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

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

SEÇÃO IV
Das Práticas Abusivas

Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:

*Artlgu. "capUI", (..'om reduc;üu dada pd<.ll.el n'l8.8R~. dI! I I 06 199.1.

§ 3° As universidades e instituições de pesquisa científica e
tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores,
técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as nonnas e os
procedimentos desta Lei.

... § 3°oere.,cidapela Lei nO 9.515, d.20-1I 1997.

................................................................................................................
TÍTULO III

Dos Direitos e Vantagens
................................................................................................................

CAPÍTULO V
Dos Afastamentos

...........................................................................................................................
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SEÇÃOllI
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior

Art. 9S - O servidor nlio poderá ausentar-se do País para estudo
ou misslio oficial, sem autorização do Presidente da República,
Presidente dos Ót'gãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo
Tribunal Federal.

§ l° A aus!ncia nAo excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão
ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova
aus!ncia.

§ 2° Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será
concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular
antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a
hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento.

§ 3D O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da
carreira diplomática.

§.4° As hipóteses, condições e formas para a autorização de que
trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor,
serão disciplinadas em regulamento.

*§ -I"acrescldn pela /.el (/°9.527. de /0 /2 /997.

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

LEI N? 8.138. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

Altera a ndaç.o do art. 4.~ da Lei n~

6.932./lI. de 7 de julho de 1981, que di.pIle
sobre as atividades do médico residente e
dã outras providências.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Con·
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1? O art. 4? da Lei n? 6.932. de 7 de julho de 1981.
passa a vigorar com a seguinte redação:

_Art. 4? Ao médico residente será assegurada bolsa
de estudo no valor de setenta e cinco por cento dos venci
mentos do médico do Ministério da Educação, Nível V,
acrescido de um adicional de cem por cento, por regime es
pecial de treinamento ao serviço de sessenta horas sema
nais.

§ I? O médico residente é filiado ao Sistema Previ
çlenciário na qualidade de segurado autônomo.

§ 2? Para efeito do reembolso previsto no art. 69 da
Lei n? 3.807121 . de 26 de agosto de 1960. com redação dada
pela Lei n? 5.890131 , de 8 de junho de 1973. combinada com
o § 1? do art. 1? do Decreto·Lei n? 1.910141 • de 29 de dezem
bro de 1981. o valor da bolsa referida neste artigo será
acrescido de dez por cento sobre o salário·base ao qual es·
tá vinculada a contribuição do médico residente. em sua

qualidade de segurado autônomo do Sistema Previde!1ciá
rio.

§ 3? Para fazer jus ao acréscimo de que trata o § 2~

deste artigo o médico residente deverá comprovar, mensal·
mente. os recolhimentos efetivados para a Previdência So'
cial.

§ 4~ As instituições de saúde responsáveis por. pro·
gramas de residência médica oferecerão aos residentes ali·
mentação e moradia no decorrer do período de residência.

§ 5? Ao médico residente filiado ao Sistema Previ
denciário na forma do § 1? deste artigo são assegurados os
direitos previstos na Lei n? 3.807. de 26 de agosto de 1960 e
suas alterações posteriores, bem como os decorrentes de
acid!!ntes de trabalho.

§ 6~ A médica residente será assegurada a continui
dade de bolsa de estudos durante o período .de.quatro me-'
ses. quando gestante. devendo. porém. o período da bolsa
ser prorrogado por igual tempo para fins de cumprimento
das exigências constantes desta lei.

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revoga-se a Lei n? 7.601(51, de 15 de maio de 1987.

LEI N~ 8.150. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

Disp/je sobre a aplicaç.o financein de
recurso.! recolhidos ao FNDE. e dá outras
providência.,

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1? Os recursos recolhidos pelas empresas ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDEl. à conta do
salário-educação. destinados ao programa de concessão de bol
sas de estudo. poderão ser aplicados em titulos do Tesouro Na
cional. por intermédio do Banco Central do Brasil.

Art. 2? O produto das aplicações de que trata o artigo an
terior será destinado ao ensin? fundamental regular e especial,

s educação pré-escolar e ao pagamento de encargos administra·
tiVOE e Pasep atinentes a estes níveis de ensino.

Art. 3? As transferências dos recursos constantes desta
lei, destinados a entidades federais. estaduais e municipais, in·
clusive aos Estados e Municípios. poderão ser repassados me·
diante a aprovação do plano de aplicação. dispensando·se a as.
sinatura de convêncio.

Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169? da Independência e

102? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

LEI N? 8.170. DE 17 DE JANEIRO DE 1991

Est.abelece regras para li negocüJl;,jo de
reaiu5t.l'5 das mensalidades escolares. e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, faço saber que o Con
gresso Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:

.Art. I? A fixação dos encargos educacionais. referentes ao
enSInO nos estabelecimentos particulares de ensino de nível pré
escolar. fundamental •.médio e superior será objeto de negocia
Çã? entre os. estabeleCImentos. os alunos. os pais ou responsá
veIS. a partIr de proposta apresentada pelo estabelecimento
com base nos planejamentos pedagógico e econômico-financeir~
da ~n~~ituição ~e ensino. procedendo. obrigatoriamente, à com
patIbIlIzação dos preços com os custos. nestes incluídos os trio
b~tos e acres~i~o:, da margem de lucro. até quarenta e cinco
dIas antes do InICIO das matrículas. que será considerada acor-.
dada. n? caso de não haver discordância manifesta. na forma'
desta leI.

••n ..

............................................~ ..

LEI N~ 8.178, DE 01 DE MARÇO DE 1991 .

ESTABELECE REGRAS SOBRE PREÇOS E
SALÁRIOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 14 - (Revogado pela Medida Provisória n° 1.477-50, de
26/06/1998).

. ~ _~
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LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL, INSTITUI PLANO
DE CUSTEIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TíTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

CAPíTULO I
Dos Contribuintes

SEÇÃO I
Dos Segurados

Art. 12 - São segurados obrigatórios da Previdencia Social as
seguintes pessoas fisicas:

• AftlJltl, ':c:upu,", com reda~'i11) dada pelo Lei n· B.M7, de 13 04 1993.

I - como empregado:
* hem J, "capu/". ,·omreduçüodadupe/uJ.el n fl H.6.J7, de 13 (J.J 1993.

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário,
definida em legislação específica, presta serviço para atender a
necessidade transitória de substituição de pessoal regular e
permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras
empresas;

c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa
nacional no exterior;

d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a
repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a' ela
subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluidos o
não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro
amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão
diplomática ou repartição consular;

e) o brasileiro civil que trabalha para a' União, no exterior, em
organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil
seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, s.alvo se
segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio;

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil
para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior,
cuja maioria do capital votante pertença !l empresa brasileira de
capital nacional.

g) o. servidor público ocupante de cargo em comissão, sem
vínculo efetivo com a União, Autarquias. inclusive eI:Il regime
especial, e Fundações Públicas Federais.

h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal,
desde que não vinculado a regime próprio de previdência social;

CApÍTULO VII
Da Contribuição sobre a Receita de Concursos de Prognóstico~

Art. 26 - Constitui receita da Seguridade Social a renda líquida
dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados
ao Programa de Crédito Educativo.

*Árligocom redação dada pela Lei n iJ 8...1J6. de 2506 1992.

§ )0 Considera,?-se conc~rsos de prognósticos todos e quaisquer
con~ursos de sorteios de.numeros, loterias, apostas, inclusive as
re~lI~adas em reuniões hípicas, nos âmbitos federal, estadual, do
DIstrito Federal e municipal.

• .§ 2° Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por renda
liqUIda o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao
pag~m.ento _de prêmios, de impostos e de despesas com a
admlmstraç.ao~ conforme fixado em I~i, que inclusive estipulará o
valor dos direItos a serem pagos às entidades desportivas pelo uso de
suas denominações e símbolos. .

§ 3°.Durante a vigência dos contratos assinados até a publicação
desta LeI com o Fundo de Assistência. Social - FAS é assegurado o
repass~ à Caixa Econômica Federal - CEF dos valores necessários ao
cumpnmento dos mesmos. ;

TÍTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 55 - Fica isenta das contribuições de que tratam os artigos 22
e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos seguintes requisitos cumulativamente:

) - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual
ou do Distrito Federal ou municipal;

11 - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, renovado a cada três anos;

• Inciso JI com redação dada pela ui n· 9..129, de 26 12 1996.

1II - promova a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas
carentes;

IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens
ou beneficios liqualquer título;

V - aplique integralm!lnte o eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento' de seus objetivos institucionais,
apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades.

• Inci.'o com r.daçi11) dada pela Lei n·9.528, de /O 12 1997.

§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata
este artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.

§ 2° A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou
entidade que, tendo personalidade juridica própria, seja mantida por
outra que esteja no exercício da isenção. .

LEI N° 8.436, DE 25 DE JULHO 1992

INSTITUCIONALlZA O PROGRAMA
DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA
ESTUDANTES CARENTES.

Art. 1° - Fica instituído o Programa de Crédito Educativo para
estudantes do curso universitário de graduação com recursos
insuficientes, próprios ou familiares, para o custeio de seus estudos.
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Art. 2° - Poderá ser titular do beneficio de que trata a presente
Lei o estudante comprovadamente carente e com bom desempenho
acadêmico, desde que atenda à regulamentação do programa.

§ I° A seleção dos candidatos ao Crédito Educativo será feita
na instituição em que se encontram matriculados, por comissão
constituída pela direção da ínstituição e por representantes,
escolhidos democraticamente, do corpo docente e discente do
estabelecimento de ensíno.

.,~ lOcam redaçi10dadapela Lei nO 9.288. de 0/-'07//996,

§ 2° O crédito educativo abrange:
I - O financiamento dos encargos educacíonais entre cinqüenta

por cento e cem por cento do valor da mensalidade· ou da
semestralidade, depositado pela Caixa Econômica Federal na conta
da instituição de ensino superior participante do programa;

11 - (VETADO)
• § 2" com redaçi10 dada pela Lei nO 9.288. de 0/ 07 •

§ 3° (VETADO).
*§ 3" u~'rl!scJd(J pela Lei nD 9.288, de D/ 07 1996.

LEI N° 8.539, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1992

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CRIAR CURSOS NOTURNOS EM TODAS
AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
VINCULADAS AUNIÃO.

Art 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar cursos
noturnos, em todas as instituições de ensino superior vinculadas à
União.

Art. 2° - O Poder Executivo, ouvido o Conselho Federal de
Educação, regulamentará esta Lei no prazo de 6l) (sessenta) dias,
definindo os cursos e respectivos currículos e n6mero de séries, que

serão ministrados no período noturno pelas instituições de ensino
superior vinculadas à União.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° • Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N° 8.663, DE 14 DE JUNHO DE 1993

REVOGA O DECRETO-LEI N° 869, DE 12
DE SETEMBRO DE 1969, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - É revogado o Decreto-Lei n° 869, de 12 de setembro de
1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica como
disciplina obrigatória, nas escolas de todos os graus e modalidades,
dos sistemas de ensino no País e dá outras providências.

Art. 2° - A carga horária destinada às disciplinas de Educação
Moral e Cívica, de Organização Social e Política do Brasil e Estudos
dos Problemas Brasileiros, nos currículos do ensino fundamental,
médio e superior, bem como seu objetivo formador de cidadania e de
conhecimento da realidade brasileira, deverão ser incorporados sob
critério das instituições de ensino e do sistema de ensino respectivo às
disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

REGULAMENTA O ART. 37, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI

NORMAS PARA qCITAÇÕES E
CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO 11
Da Licitação

SEÇÃO I
Das Modalidades, Limites e Díspensa

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

Art. 24 - É dispensável a licitação:
.................................................................................................................

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

* !tICI.'o Xlll com redaçi10 dadu pelu LeI n" Ii.lili.l, de 08 06 1994.

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

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

LEI N° 8.670, DE 30 DE JUNHO DE 1993

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE' ESCOLAS
TÉCNICAS E AGROTÉCNICAS FEDERAIS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. '

Art. 1° • Fica criada a Escola Técnica Federal de Roraima
entidade de natureza autárquica, vinculada ao Ministério da Educaçã~
e do Desporto, sediada na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima,
nos termos da Lei nO 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, alterada pelo
Decreto-Iei nO 796, de 27 de agosto de 1969.

Parágrafo único. A Escola Técnica Federal de Roraima terá sua
finalidade, organização administrativa, didática e ol patrimonial
definidas em estatuto próprio, aprovado nos termos da legislação em
vigor.

LEI 119 8.672. DE 6 DE JULHO DE 1993

IMlitui noonas zems 101m: desportos e di
OIIIJU provid!ncias.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
faço saber que ° Conpesso Nacional decréta e eu sanciono I seguinle

Lei:

CAPÍT\1LOI
DAS DJSPOSIÇOES JNlCIAIS

Ar!. I· O desponD bnsileiro Ibran~C prttieu f~l!s c nlo·fonnais e obc~ 1$
normas Fais desta Lei. inspirado nos fundamentos ~MlituClO~ do ,Es1ado Democr.iuco de
DiMito••

li. A prilica dcJponiVI formal é rezulada por nonn15 c regras lIIl:iorWs e pelas
rep ilIlcrnaciOlllis aiIU em cada modalidade.

I r A JÓlÍCI despOniva nlo-fonnal é Cll3Clcriuda pelalibcrdadc IMica de seus

..............,; .
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LEI 8.711 DE 28 DE SETEMBRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA BAHIA
EM CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA E DÁ OUTRAS
PROVIDf!.NCIAS.

Art. 1° - Fica transfonnada em Centro Federal de Educação
Tecnológica, nos tennos da Lei nO 6.545, de 30 de junho de 1978, a

Escola Técnica Federal da Bahia, instituída na fonna da Leí n° 3.552,
de 16 de fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto-Lei nO 796, de 27 de
agosto de 1969.

Parágrafo único. Fica incorporado ao Centro Federal de Educação
Tecnológica de que trata este artigo o Centro de Educação
Tecnológica da Bahia - CENTEC, criado pela Lei nO 6.344, de 6 de
julho de 1976, inclusive seu acervo patrimonial, instalações físicas,
recursos financeiros e orçamentários, e o seu pessoal docente e
técnico-administrativo.

Art. 2° - O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia,
ora criado por transfonnação, tem sede e foro na cidade de Salvador,
Estado da Bahia, e é regido pela Lei n° 6.545, de 30 de junho de 1978,
por esta Lei, por seu Estatuto e Regimento.

§ 1° O prazo para a completa implantação da entidade será de
dois anos.

§ 2° O atual Diretor da Escola Técnica Federal da Bahia exercerá
as funções de Diretor-Geral do Centro Federal de Educação
Tecnológica da Bahia até completa implantação da entidade, quando
serão providos os cargos de direção, na fonna da legislação
pertinente.

Art. 3° - O art. 2° da Lei nO 6.545, de 30 de junho de 1978, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° - Os Centros Federais de Educação Tecnológica de que
trata o artigo anterior têm por finalidade o oferecimento de educação
tecnológica e por objetivos:

a) de graduação e pós-graduação "lato sensu" e "stricto sensu",
visando à fonnação de profissionais e especialistas na área
tecnológica;

b) de licenciatura com vistas à fonnação de professores
especializados para as disciplinas específicas do ensino técnico e
tecnológico;

11 - ministrar cursos técnicos, em nivel de 2° grau, visando à
formação de técnicos, instrutores e auxiliares de nível médio;

III -'ministrar cursos de educação continuada visando à
atualização e ao aperfeiçoamento de profissionais na área tecnológica;

IV - realizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando
atividades criadoras e estendendo seus beneficios à comunidade
mediante cursos e serviços."

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
. Art. 5° - Revoga-se a Lei nO 6.344, de 6 de julho de 1976.

LEI N? 8.725, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1993

DA nova ndaçlo ao caput do art. 4! da
Lei n~ 6.932'''. de 7 de julho de 1981, .lter.·
do pele Lei L1~ 8.l3lJl". de 28 de de.embro de
1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:

Art. I? O caput do art. 4? da Lei n? 6.932, de 7 de julho de
1981, alterado pela Lei n? 8.138, de 28 de dezembro de 1990, pas·
sa a vigorar com a seguinte redação:

. «Art. 4? Ao médico residente será assegurada bolsa
de estudo no valor correspondente a oitenta e cinco por."
cento da remuneração atribuida ao servidor ocupante do'
cargo de médico, classe D, padrão I, constante da Tabela
de Vencimento, Anexo III, quarenta horas, da Lei n!
8.460(31, de 17 de setembro de 1992, acrescido de cem por
cento, por regime especial de treinamento em serviço de
sessenta horas semanais».

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Brasília, 5 de novembro de 1993; 172? da Independência e

105! da República.

ITAMAR FRANCO
Rodolio Joaquim Pinto da Luz

LEI N? 8.747, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993 .

Dá. nova red.~o ao art. 4! d. LeI D!
8.l71Jl1/, del7dejmeiro del99l.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:

Art. I! O art. 4! da Lei n! 8.170, de 17 de janeiro <te 1991
palsa a vilforar com a seguinte redaÇio: •

..~. 4? E vedada a limitação ou re.triÇio do
exercício das atividades escolares. por motivo de inadim.
plência do aluno, pelo prazo de sessenta dias, sem prejuízo
das demais sanções legais cabíveis, ficando assegurado aos
estabelecimentos de ensino a emissão de titulos a que se
refere o·art. 20 da Lei n? 5.474(2), de 18 de julho de 1968.~

Art. 2~ Ficam convalidados os atos praticados com base
na Medida Provisória n? 358(31, de 13 de outubro de 1993.

Art. 3? Revogam-se as disposiç/les em contrário.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicaÇio.
Brasília, 9 de dezembro de 1993; 172! da Independência e

106~ da República.
ITAMAR FRANCO
Muríliode Avellar Hinge/

LEI N? 8.859, DE 23 DE MARCO DE 1994

Modifica dispolllUva. da1din!'6.4HflI.
de 7 de d•••mbro de 1971. e.tendendo eo.
alunos de enllino e6p~j.l o diuito • p.rtici
pIIC60 em ativid.dell de eIlU6io.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:

Art. I? O art. I? e o § I? do art. 3? da Lei n? 6.494. de 7 de
dezembro de 1977, passam a vigorar com a seguinte rlldaÇio:

«Art. I? As pessoas jurídicas de Direito Privado, OI
órgãos de Administração Pública e as Instituiç6es de En.i
no podem aceitar, como estalfiáriol, os alunos reiUlarme~r.

te matriculados em cursos vinculados ao ensino público e
particular.

§ I? Os alunos a que se referE' o caput deste artigo de
vem, comprovadamente. estar freqüentando cursos de
nivel superior, profissionalizante de 2~ grau, ou escolas de
educação especial.

§ 2? O estágio somente poderá verificar-se em unida-
. des que tenham condições de proporcionar experiência prá

tica na linha de formaçilo do estagiário, devendo o aluno
estar em condições de realizar o estágio. selfllndo o dispol
to na regulamentação da presente lei.

§ 3? Os estágios devem propiciar a complementação
do ensino e da aprendizagem e ser planejados, executados,
acompanhados e avaliados em conformidade com os
currículos, programas e calendários escolares.

Art. 3?
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Art. 1° - (Revogado pela Lei nO 9.649, de 27/05/1998).
Art. 2° - (Revogado pela Lei n° 9.649, de 27/05/1998).

§ i? Os estágios cúrriculares serão desenvolvidos de
acordo com o disposto no § 3? do art. i? desta lei."

Art. 2? O Poder Executivo regulamentará esta lei no pra·
zo de trinta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçilo.

TECNOLÓGICA E
.PROVIDÊNCIAS.

DÁ OUTRAS

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1994; 173? da Independéncia e

106? da República.

. .: .

LEI N° 8.958, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994

DISPÕE SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE AS
INSTITUIÇÕES FEDERAI~' DE ENSINO
SUPERIOR E DE PESQUISA CIENTÍFICA E
TECNOLÓ~ICA E {;\S FUNDAÇÕES DE
APOIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - As instituições federais de ~nsino superior e de pesquisa
científica e tecnológica poderão contratar, nos termos do inciso XIII
do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e por prazo
determinado, instituições criadas com a finalidade de dar apoio a

projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições
federais contratantes.

M 1° (VETADO)

. Ar!. 'l" As edl1llru devmllo permitir a reproduçlo de obru e demais publicaçllcs,·
por ela editadas, _ qualquer 1llIDlIIIllnlÇI. desde que haja conconllncia dos autores, que a
reproduçIo leja relia por lmpnaIa BIailJc ou Centtos de ProduÇlo de Braille. credenciJdos pelo
MinisIbio da Educ:IçIo e do Dapocto e pelo MiDisltrio da CullWa, e o marerial llanscrito se
deaiDe. _ l1DaUda'de lIICIIIiYa, lleitura de pessoas ceps.

Ar!. 'Y' O~ dIl EdocaçIo e do Despotto e ° Mlnislmo da CullUIa
~. em~ as~ de que _ esta Lei. no pr.uo de DOventa dias. a
panjr de lUa publiclçlo.

Ar!. 4"EllaiCleDlrlem Y1jOr na data de IU&publicaçlo.

~ 5"ReYopm-oeu~em contrArio.

FERNANDO HENRIQUE CARDOS(
Paulo Renato Souza"
Francúco Weffort

de 1995; 174" da Independ!ncia e 107" da

LEI N" 9.288, DE l' DE JULHO DE 1996

AIltra dispo.itivo da Lei n' 8.436. cU 25
cUjunho cU 1992, q~ inltitucionalim o Pro·
grama cU Cridito Educativo para t.tudantt.
carenfU.

LEUl" 9.045 ,DE 18 DE MAIO DE1!I!IS.
AutoriD. o Mlnislmo da Educaçlo e do
~ e o ~o da .Cu11U1a a
díJciplinarem a obriplOriedlde .de
repmduçIo, pelu edilOlU de lodo o País, em
Je&ime de" pn1porciOlll1idlde, de obru em
ClIrlICleZeS lnaiJle, e a permitir a reproduçIo,
lllIIl flll&1idade lucrativa, de obras j4
divulpdas, para uso excllllivo de cegOs.

O PitE S 1 D E N T E DA. it E P Ó B 10.1 C A.
Faço lIber que o Coagreuo Nlciooal decreta e eu SIllCillllO· a oeguinte

!lep4blica.

LeI:.
LEI N° 8.913, DE 12 DE JULHO DE 1994

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

LEI N° 8.907, DE 06 DE JULHO DE 1994

DETERMINA QUE O MODELO DE
FARDAMENTO ESCOLAR ADOTADO NAS
ESCOLAS. PÚBLICAS E PRIVADAS NÃO
POSSA SER ALTERADO ANTES DE
TRANSCORRIDOS CINCO ANOS.

Art. 1° • As escolas públicas e privadas. da rede de ensino do
País. que obrigam o uso de uniformes aos seus alunos. não podem
alterar o modelo de fardamento antes de transcorridos cinco IInos de
sua adoção.

Art. 2° - Os critérios para a escolha do uniforme escolar levarão
em conta as condições econômicas do estudante e de sua família, bem
como as condições de clima da localidade em que a escola funciona.

§ 1° O uniforme a que se refere o "caput" só poderá conter, como
inscrição gravada nMecido, o nome do estabelecimento.

§ 2° O programa de fardamento escolar limita-se a alunos de
turnos letivos diurnos.

Art. 3° - O descumprimento ao preceituado no art. I desta Lei será
punido com multas em valor correspondente a no mínimo trezentas
Unidades Fiscais de Referência - UFIR ou índicé equivalente que
venha a substituí-Ia.

Parágrafo único. O procedimento administrativo da cobrança de
multas observÍlrá o disposto no art.57, e parágrafo, da Lei nO 8.078, de
II de setembro de 1990.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

.............................................................uu••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••• ••

DISPÕE SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO
DA MERENDA ESCOLAR.

Art. 1° - Os recursos consignados no orçamento da União,
destinados a programas de alimentação escolar em estabelecimentos
de educação pré-escolar e de ensino fundamental, serão repassados,
em parcelas mensais, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.

§ I° O montante dos recursos repassados a cada Estado, ao
Distrito Federal e a cada Município será diretamente proporcional ao
número de matrículas nos sistemas de ensino por eles mantidaS.

§ 2° Os recursos destinados a programas de alimentação escolar
em estabelecimentos mantidos pela União poderão ser administrados
pelos municipios em que esses estabelecimentos se encontram
localizados.

LEI N° 8.948, DE 08 DE DEZEMBRO DE 1994

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO·
SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO

o PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

nguinj;e lei:
Art. l' 08 arts. 2", 5" e'I" daLein' 8.436, de 25 dejunho de 1992;

p8llllam a vigorar com a seguinte redação:



11248 Terça-feira 23 DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999·

-Art. 2" (Vetadp).
§ 12 A seleção dos candidatos ao Crédito Educativo será

feita na instituição em que se encontram matriculados, por
comissão constituida pela direção da instituição e por repre
sentantes, escolhidos democraticamente, do corpo docente e dis
cente do estabelecimento de ensino.

§ 22 O crédito educativo abrange:
I - o financiamento dos encargos educacionais entre cin

qüenta por cento e cem por cento do valor da mensalidade ou da
semestralidade, depositado pela Caixa Econômica Federal na
conta da instituição de ensino superiórparticipante do programa;

II - (Vetado).
§ 32 (Vetado).

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULO IV
Da Organização da Educação Nacional

Art. 19 - As instituições de ensino dos diferentes níveis
classificam-se nas seguintes categorias administrativas:

I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas,
mantidas e administradas pelo Poder Público;

II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

*Arlll(a regulamentado pelo Decreto n' 2.306. de 19 08'1997.

TÍTULO V
yos Niveis e das Modalidades de Educação e Ensino

CAPÍTULOII
Da Educação Básica

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 26 - Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter
uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas caracteristicas regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela.

§ 1° Os currículos a que se refere o "caput" devem abranger,
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o
conhecimento do mundo fisico e natural e da realidade social e
política, especialmente do Brasil.

§ 2° O ensino da arte constituirá componente currícular
obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos.

§ 3° A educação física, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular. da Educação Básica, ajustando-se às

faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa
nos cursos noturnos.

§ 4° O ensino da História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo
brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia.

§ 5° Na parte diversificada do curriculo será incluído,
obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma
língua estrangeira moderna, cuja escolha' ficará a cargo da
comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituiçio..

Art. 27 - Os conteúdos curriculares da educação básica
observarão, ainda, as seguintes diretrizes:

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos
direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem
democrática;

II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em
cada estabelecimento;

III - orientação para o trabalho~

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas
desportivas não-formais.

Art. 28 - Na oferta de educação básica para a população rural, os
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região,
especialmente:

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;

II - organização escolar própria, incluindo adequação do
.calendáriô escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.

SEçÃom
Do Ensino Fundamental

................................................................................................................
Art. 33 - O ensino religioso, de matricula facultativa, é parte

integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos

horários normais das escoiãs públicas de ensino fundamental,
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo. ['

*Artigo, "L'Upw". com radw,:iiu dada pela I.el n'19.-175, da 22071997.

§ 1°Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para
a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as
normas para a habilitação e admissão dos professores.

* § {O ucre.licldo pehJ l.el nU 9.-115. di! 22 07 lIJ97.

§ 2° Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída
pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos
conteúdos do ensino religioso.

*§ 2° acreSCI~iJ p:la LeI nO?.J75, de 22 07 1997.

.....................................; .
SEÇÃO IV

Do Ensino Médio
.................................................................................................................

Art. 36 - O currículo do ensino médio observará o disposto na
Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:
. .1 c destacará: a educação tecnológica básica, a compreensão do

slgmficado da ciencia, das letras e das artes; o processo histórico de
~nsformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como
mstrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercicio da
cidadania;

. .I~ - .adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem
a InICiativa dos eJtudantes.

. 1II - Será inclu1da uma Iingua estrangeira moderna, como
disciplina obrigatória, escolhida peia' comunidade escolar, e uma
~eg~n~a, em caráter optativo, deritro das disponibilidades da
mstltUlção.

§ ..l0 O~ ..conteúdos, as. metodologias e as formas de avaliação
serão orgamzados de tal forma que ao final do ensino médio o
educando demonstre:
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I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem
a produção moderna;

11 - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;
111 - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia

necessários ao exercicio da cidadania.
§ 2° O ensino médio, atendida a formação geral do educando,

poderá prepará-lo para o exercícío de profissões técnicas.
* § 2"reRulamentado pelo Decrelo nD 2.208. de /7 O.{ /997.

§ 3° Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e
habilitarão ao prosseguimento de estudos.

§ 4° A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a
habilitação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional.

CAPÍTULO IV
Da Educação Superior

Art. 49 - As instituiç,ões de educação superior aceitarão a
transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de
existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências "ex officio" dar-se-ão na
forma da lei.

*§ úmco regulamentado pela Lei nD 9.536. de 1/'/2//997.

................................................................................................................
Art. 53 - No exercicio de sua autonomia, são asseguradas às

universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas

de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas
gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as
diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos. programas e projetos de pesquisa
científica, produção artistica e atividades de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade
institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em
consoriância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII - firmar contratos, acordos e convênios;
VIII - aprovar e executar planos. programas e projetos de

investimentos referentes a obras. serviços e aquisições em geral, bem
como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista
no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação
financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas.

Parãgrafo único. Para garantir a autonomia didãtico-científica das
universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa
decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis. sobre:

I - criação, expansão. modificação e extinção de cursos;
II - ampliação e diminuição de vagas;
IH - elaboração da programação dos cursos:
IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;
V - contratação e dispensa de professores:
VI - planos de carreira docente.

TÍTULO VIIl
Das Disposições Gerais

Art. 78 - O Sistema de Ensino da União. com a colaboração das
agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios,

desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta
.de educação escolar bilíngüe e intercultural aos povos indígenas, com
os seguintes objetivos:

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a
recuperação de suas memórias históricas; a reafinnaçfto de suas
identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciencias;

II - garantir aos .lndios, suas comunidades e povos, o acesso às
informações, conhecimentos técnicos e cientlficos da sociedade
nacional e demais sociedades indígenas e não-índias.

Art. 79 - A União apoiarâ técnica e financeiramente os sistemas
de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades
indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.

§ 1° Os programas serão planejados com audiencia das
comunidades indlgenas.

§ 2° Os programas a que sé refere este artigo, incluldos nos
Planos Nacionais de Educação. terão os seguintes objetivos:

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de
cada comunidade indígena;

II • manter programas de fonnação de pessoal especializado,
destinado à eduéação escolar nas comunidades indígenas;

111 • desenvolver currículos e programas especlficos, neles
incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas
comunidades;

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didâtico
especifico e,diferenciado.
. .
. .

LEI N° 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, NA
FORMA PREVISTA NO ART. 60, § 7", DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art: 1° - E instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Funda~ental e.de Valorização do Magistério, o qual terá natureza
contábil e s!lrâ Implantado, automaticamente, a partir de I°de janeíro
de 1998.

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

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

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código dI! rl'l",lto Bl'tlSlll!lro.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 1 .

CAPÍTULO VI
Da Educação para o Trânsito

Art. ?4.- .A. educação para o trânsito é direito de todos e constitui
de~er. pnontano para os componentes do Sistema Nacional de
TranSIto.

§. l° É obrig~tória. a existência de coordenação educacional em
cada orgão ou entIdade componente do Sistema Nacional de TrAnsito.
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......................................................................................................u.uw.. u ••

. .

LEI N" 9.515, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997

LEI N° -9.536, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997

SOBRE
OUTRAS

GERAIS
DÁ

INSTITUI NORMAS
DESPORTO E
PROVIDÊNCIAS.

CAPíTULO 11
Dos Princípios Fundamentais

VIII - da educação, voltado para o desenvolvimento integral do
homem como ser autônomo e participante. e fomentado por meio da
prioridade dos recursos públicos ao desporto educacional;

Art. 2° - O desporto, como direito individual, tem como base os
princípios:

I - da soberania, caracterizado pela supremacia nacional na
organização da prática desportiva:

O PRESIDENTE DA REPúBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se
guinte lei:

. Art. 1° Oart. 5° da Lei n"S.112,de 11 de dezembro de 1990,em
VirtUde da permissão contida nos §§ I" e 2" do art. 207 da Constitui
ção Federal, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3":

-Art. 5"
.........................................................w .

LEI N° 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 49 DA LEI N° 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Carlos Bresser Pereira

.......§..;;..:~~~~:~~~~~~~~~.~~~~~~~.~~.~:;;;~~~~~~~~;~
e tecnol~gIca fe.der~s poderão prover seus cargos com profeDO
res, técmc:os e CIentistas estrangeíros, de acordo com asnormu e
os procedimentos desta lei.. .

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

..l3rasilia, 20 de novembro de 1997; 176" da Independência e 109"
da República.

Dispõe sobre a admissdo de prof.ssore.,
técnicos e CÍtntistas tstrangtirM prlru uni..
vl:71sidadr:. e pelcu i~~ituiçõc. de pe.quia:l
ci.ntifica • ttcnológica (.dera;".

Art. 10 - A transferência "ex officio" a que se refere o parágrafo
único do art. 49 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será
efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino,
em qualquer época do ano e independente da existênt:ia de vaga,
quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, 
ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada
remoção ou transferência de oficio, que acarrete mudança de
domicílio para o munícípio onde se situe a instituição recebedora, ou
para localidade mais próxima desta.

Parágrafo único. A regra do "caput" não se aplica quando o
interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em
razão de concurso público, cargo comissionado ou função de
confiança.

••••• u uu d •••••••••••••••••• ••• .

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

§ l° Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito
deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e
de acordo com as peculiaridades locais.

§ 2° As campanhas de que trata este artigo são de caráter
permanente e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens
explorados pelo poder público são obrigados a difundi-Ias
gratuitamente, com a freqüência recomendada pelo órgãos
componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

Art. 77 - No âmbito da educação para o trânsito caberá ao
Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer
campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos
primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. .

Parágrafo único. As campanhas terão caráter perm,mente por
intermédio do Sistema Único de Saúde· SUS, sendo intensificadas .
nos períodos e na forma estabelecidos no art.76.

Art. 78 • Os Ministéril3s da Saúde, da Educação e do Desporto, do
Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do
CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à
prevenção de acidentes. .

Parágrafo único. O percentual de. de:/; por cento do _total dos
valores arrecadados destinados à Previdência Social, do Prêmio do
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por; ~eiculos
Automotores de Via Terrestre - DPVAT, de que trata a Lei n 6. I94,
de 19 de dezembro de 1974, serão repassados mensalmente ao
Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação
exclusiva em programas de que trata este artigo.

Art. 79 - Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão
firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento das
obrigações estabelecidas neste capítulo.

§ 2° Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão
promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante
convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos
moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 75 - O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os
cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser
promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de
Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares,
feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. .

Art. 76 - A educação para o trânsito será promovida na pré-escola
-e nas escolas de 1°, 2° e 3° graus, por meio de planejamento e ações
coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.

Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o
Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do
CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras,
diretamente ou mediante convênio, promoverá:

I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo
interdisciplínar com conteúdo programático sobre segurança de
trânsito;

11 - a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas
escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores
e multiplicadores;

III - a criação de corPos técnicos interprofissionais para
levantamento e análíse de dados estatísticos relativos ao trânsito;

IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito
junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com
vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.
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CAPíTULO III
Da Natureza e das Finalidades do Desporto

Art. 3° • O desporto pode ser reconhecido em qualquer das
seguintes manifestações:

I • desporto educacional. praticado nos sistemas de ensino e em
formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de
alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação
para o exercício da cidadania e a prática do lazer;

CAPíTULO IV
Do Sistema Brasileiro do Desporto

SEçAo 11
Do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto

Art. 7" : Os recursos do INDESP terão a seguinte destinação:
I • desporto educacional;

.................................................................................................................
CAPíTULO V

Da Prática Desportiva Profissional
................................................................................................................

Art. 44 - É vedada a prática do profissionalismo. em qualquer
modalidade, quando se tratar de:

I - desporto educacional, seja nos estabelecimentos escolares de
I° e 2° graus ou superiores;

11 - desporto militar;
111 - menqres até a idade de dezesseis anos completos.

.......................'. .

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

LEI N° 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS
MINISTÉRIOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

........................................ u •••••••••••••• u .

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias

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

Art. 46 - O art. 2° da Lei n° 9.131, de 24 de novembro de 1995.
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único. No sistema federal de ensino, a autorização
para o funcionamento, o credenciamento e o recredenciamento de
universidade ou de instituição não-universitária, o
reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por essas
instituições, assim como a autorização prévia dos cursos
oferecidos por instituições de ensino superior não-universitárias,
serão tomados efetivos mediante ato do Poder Executivo, após
parecer do Conselho Nacional de Educação."
Art. 47 - O art. 3° da Lei nO 8.948, de 8.de dezembro de 1994,

passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"§ 5° A expansão da oferta de educação profissional, mediante a
1:riação de novas unidades de ensino por parte da Unilia. somente

pOderá ocorrer em· parceria com Estados. Municípios, Distrito
Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais.
que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos
estabelecimentos de ensino.
§ 6° (VETADO)

§ 7° É a União autorizada a realizar investimentos em obras e
equipamentos, mediante repasses financeiros para a execução de
projetos a serem realizados em consonância ao disposto no
parágrafo anterior. obrigando-se o beneficiário a prestar contas
dos valores recebidos e. caso seja modificada a finalidade para a
qual se destinarem tais recursos, deles ressarcirá a União, em slla
integralidade, com os acréscimos legais. sem prejuízo das sanções
penais e administrativas cabíveis.
§ 8° O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no
§ 5° nos casos das escolas técnicas e agrotécnicas federais que
não tenham sido implantadas até 17 de março de 1997."

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

MEDIDA PROVISÓRIA 1.477-52, DE 25 DE AGOSTO DE 1998

DISPÕE SOBRE O VALOR TOTAL ANUAL
DAS MENSALIDADES ESCOLARES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° • O valor do total anual das mensalidades escolares do
ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado.
nos termos desta Medida Provisória, no ato da matrícula. entre o
estabelecimento de ensino e.o aluno, o pai de aluno ou o responsável.

§ 1° O total anual referido no "caput" deste artigo deverá ser
Iimitadp ao teto correspondente à última mensalidade, legalmente
cobrada em 1997, multiplicada pelo número de parcelas do mesmo
ano.

§ 2° Ao total anual referido no parágrafo anterior poderá ser
acrescido montante correspondente a dispêndios previstos para o
aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de
ensino, assim como os relativos à variação de custos a título de
pessoal e custeio.

§ 3° O valor total apurado na forma dos parágrafos precedentes
será dividido em doze parcelas mensais iguais, facultada a
apresentação de planos de pagamento alternativos desde que não
excedam ao valor total anual apurado na forma dos parágrafos
anteriores.

§ 4° Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula de
revisão ou reajuste de preço de mensalidade escolar, salvo quando
expressamente prevista em lei.

§ 5° Para os fins do disposto no § 10, não serão consideradas
quaisquer alterações de valor nas parcelas cuja exigibilidade ocorra a
partir da data da publicação desta Medida Provisória.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1;565-11. DE lI) DE NOVEMBRO DE 1997

ALTI;:RA A LEGlSIzAÇÃO Ql1E REGE O
SALARlO-EDUCAÇAO, E DA OUTRAS
PROVID~NCIAS.

................................................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.607-12, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997

ALTERA A LEGISLAÇÃO QUE REGE O
SALÁRIO-EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

Art 9° - Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida-Provisória nO 1.565-11, de 20 de novembro de 1997.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.607-21, DE 2S DE AGOSTO DE 1998

ALTERA A LEGISLAÇÃO QUE REGE O
SALÁRIO-EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

..................................................~ .

..................................................................~ ~ .
DECRETO-LEI N9'S3 - DE 18 DI:

KO~ DE 1966

Fb:rs principios e normas de organt
laÇCio para as universidades jederai&
e dá outTas providências.

o Presidente da República.. wando
da atribuição que lhe confere o pará
l1'afo' único do art. 31 do Ato Insti
tucional l}9 2. e tendo t!m vista. o Ato
Complementar n9 3. decreta:

Arte 19 As universidades federais
organiZar-se-Ao com estrutura e mé
todos de funcionamento que preservem
a unidade das suas, funções de ensino
e pesquisa é! usegurem a plena utUi
zaçAo dos seus recursos materiais e
humanos. vedada' a duplicação de
meios para fins idênticos ou equiva
lentes.............................~ ......................................................

DECRETO-LEI N9 228 - DE 28 DE
F&VEUIIlO DE 1967

RejormuZa a organização da repre
Mltaçdo e,tUdaiztil e dá outrn.s
providmc:úl' •

O Preaidente da República. usando
da atribUiçio que lhe confere o ar-
tigo 99. I 29 do Ato Institucional n9 4.
decreta: .

Art.. 19 Os órgáos de representação
dos estudantes do àmbito do ensmo
luperior, que se regerão por êste de
creto-Iei, tem por finalidade:

cn defender os interêsses des es
tudantes, nos limites de suas atri
buições;

b) promover a aproximaçao e 11.

lolidariedade entre os corpos '1lscen
te. docente e administratiVo dos ~

tabelectmentos de ensino superIor:

C) preservar as tradIções estudan
tIS. a probidade da vida escolar, I)

patrimóni.:! moral e material das ms
tltuiçóes de ensino superior e a har
monia entre os diversos 'organISmOS
da estrutura escolar;

d> organiZar reunlOes e certames
de carater CIVlco. SOCIal•. cU1LuI'al. CI
t:ntlfico. tecntco. arUstico e desp::lrtl
VO, VIsando a complementação e a:>
Il.prImOramCnto da formação univer
llltarlU;

e) assistIr os estU(1antes carentell
de recursos:

f) reallzar intercâmbio e colabora.
çào com entidades congeneres;

O) concorrer para o aprJmJramell
l.u dllS iDstitulçOes democratlcas.

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

................. 1' .
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~,tt1b'lec' normru complementares ao
Decreto-L" n9 53. de 18 de novem
bro de 1888. • dei outras providm
CÜII.

O PresHlente da Repl1blica, usando
da atribuiçio que lhe contere o a.1:
tiro 9.... I' 29, do Ato Institucional
n'" 4. de 7 de dezembro de 1966 de
creta:

.Art. 19 A reeatruturaçio das Uni
ftl'lidade.s Pederaia far·se-á de acOrdo
com as dispoaiç6ea do Decreto-Lei nl1
mero 53.-de ·18 de r.uvembro de 1966.
e cum as normu dl!l!ta lei.

Art. 29 As unidades universitárias
dividir-se-ão em subunidades denomi
nadas departamentos, cujos chefes
constitUIrão, na forma dos Estatutos e
Reglmentos, o Conselho Departamen
tal a que se refere o art. 78 da Lei
número 4.024. de. 20 de dezembro de
1961.

D 19 O departamento será a menor
fração da estrutu:a universitária para.
todos os efeitos de organização admi
nistrativa e didático-cientifica e de
distribuição de pessoal....................................................
. .

DECRETO-LEI N° 464 "DE 1lDE FEVEREIRO 1969

ESTABELECE NO~AS

COMPLEMENTARES À LEI N° 5.540, DE 28
DE NOVEMBRO DE 1968, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - A Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1%8, será
executada com as disposições complementares estabelecidas no
presente Decreto-Lei.

...................................., , .

DECRETO-LEI N° 547, DE 18 DE ABRIlL DE 1969

AUTORIZA A ORGANIZAÇÃO E O
FUNCIONAMENTO DE' CURSOS
PROFISSIONAIS SUPERIORES DE CURTA·
DURAÇÃO.

Art. 1° - As Escolas Técnicas Federais mantidas pelo Ministério
da Educação e Cultura poderão ser autorizadas a organizar e manter
cursos de curta duração. destinados a proporcionar fonnaçlo
profissional básica de nível superior e correspondentes às.
necessidades e características dos mercados de trabalho regional e
nacional.

Art. 2° - As condições de funcionamento dos cursos serIO
examinadas. em cada caso, pelo Conselho Federal de Educaçlo,
devendo os mesmos ser disciplinados nos regimento~ de cada unidade
escolar.



· 11254 Terça-feira 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

~r:t. 3° - Os diplomas dos cursos de que trata este Decreto-Lei
serão regÍstrados na fonna prescrita no § 1°, do art.27, da Lei nO
5.540, de 28 de novembro de J968, importando em capacitaçlo para o
exercício profissional na área abrangida pelo currículo de cada curso,
e terão validade em todo o território nacional.

Art.· 4° - Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO.LEI N9 655 - DE 27 DE
JUNHO DE 1989 .

Estabelece normas transitórias para
a execução da Lei n9 5.540, de 28

c:e novembro de 1968.

O Presidente da República, usando
àu atribuição que lhe confere o J 19
do a~tigo 2~ do Ato Imtitucional

n 9 5. de 13 de dezembro dõ: 1968,
decreta:

Art. 1". Ficam autorizados os or
gãos técnicos do Ministério da Edu.
l,;açao e Cultura, encarregados da ad.
ministração e coordenaçao da ensino
técnico agrlcola comercial e Inn U&·
trlal..a organizar, em Dlv·el supe,lO'i
e para as respectivas area;, 05 curo
505 de que trata o artigo 30 da Lel
n~ 5.540. de 28 de novembro de 1!l61~

e, bem assim. a mantê-los, dIreta
mente ou em cc.nvênio com !nina
des de ensino técnico ou de ensino

superior, oficiais ou reconhecidas ob.
servadas as resoluções do Conselh(1
Federal de Educação' quanto li ea.
truturação e extensao dos curso&.

Art. 29. Seráo extintos os cursos
especiais de educação tecnica nas re·
giões em que ficar comprovado 11ll.·
ver número bastante de professOre,;
e especial1lõtas a que se refere o ar-
tigo 30 da mesma Lei. .

Art 39 O presente Dõcreto.!·!j Vi
curará a partir da data de sua pu.
bllcação, revogadas as disposições em
cor. trárlo.

Brasílla. 27 de junho de 1939;
148· da Independência e 819 da
Repliblica.

A. CeSTA E SILV.\
Tarsa Dutra

DECRETO-LEI N9 705 - Di: 25 l)E
JULHO DI: 1989

Altera a redaç40 do artigo 22 da Lei
nl' 4.024 de 20 de dezembro dtf
1961.

O Presidente da. República, usan
elo d;) atribuição que lhe onfp.re o
Parág. ,fo 19 do artigo 29 do Ato
Instl.U .anal n9 5. d·a J.ll de d;zem
bro de 1968, decreta:

Art. ? O artigo 22 da Lei n9 4.021,
de 20 ~ dezembro je 1961, passa a
vigor;:. :001 a. se 'Inte redação:

.. erá obriga ~Ia a prática da
ed\ ação flslca ,;lm todos os ui-

vels e ramos ele ~scolarlzaçiLo,
com predominância esportiva no
ensino superior".

Art. 21' Revogadas as disposições
em contrario, o presente Decreto-lei
entrara em vigor à data de sua pu
blicação.

Brasilia, 25 de Julho ele 1969;
1481' da Independência. E 819 da
Repúbllca.

A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 23 11255

DECR.ETO.LEI N9 749 - DI: 8 D
AGôSTa DE 1969

Eltabelece normas tTamttóN4s JIOTfJ
exeeuçqo da. Lei n9 5.540, de 28 lU
novembro de 1968.

O presidente da. Reptlbllca, usando
C1a atribu'ção que lhe confere o : 19
do artigo 29 do Ato InstituCional n9

6, de 13 de dezembro de 1968, àeereta:

Art. 19 A Diretoria do Ensino ~
cundário do Miniátério da. .E<1uca.çlo
e Cultura fica autorizada a organizar,
em nível superior e para a reapecb:,..
área, o.s cursos de que trata o artigo
30 da Lei n9 ~.540, de 28 de novem.
bro de 1968, destinados à fotmal}..o de
professores ae disClpl1I:~s e praticu
educatiVas vocacionais do ensino ae.
cundário e, bem .lssim, a mantê.lll8,
diretamente ou em convênio com uni.
'ade.s de en:1no médio!) ou superior,
ofiCiais ou reconhec das, observadu

a.s resoluções do Conselho Federal de
Educação quanto à estruturação e a.
tensão dos cursos.

Art. 29 Serão extinto.s os cursos es.
pecials de forma.ção de professOres de
clls lpUna e pra.tlca ed c li' as voea
Cionais do ensino secundáno. nas re.
glões em que ficar comprovado haver
número suficiente de professOr~ a
que se refere o Artigo 30 da mesma
Lei.

Art. 39 O presente DecretO.lel vi.
gorará a ps.rtir da. data. de sua publl.
Cll.~ãD, revoga.dll.'l 80S d..spasiç~s em
contrário.

BruU1a, 8 de agOsto de 1969;
1'89 da Independência. e 819 da
Rept1bllca.

A. COSTA E SILVA

Terlo Dutra

DECRETD-LEI N9 842 - DE 9 DE
SE~RO DE 1969

iS,Ztera a redQ,çáo do artIgo 47 da l.el
n" 5.540. de 28 de nCI1lf'1/tbl'o à~

1968 e dá outra prOVidênCIa.

Os Ministros da MannI1.~ de Guer·
ra, do Exerclto e da A~Nnáutica Mi-
I:~e!' :J':mdo das a~n~m!çõe~ que lhc~

con'Lerc (I artigo 19 do Ato InstltUCIO
:Ia.( nn 12, de 31 ae agõsto d~ 19'.i9,
óecrf,I,am:

Ar·. l' ~ alterado (l artigo 47 da
Lr\ número :5.540, de 2!: ál' nD"em
bro de 1968 que (lM.;a a vigorar com
~ sf'gUInLe reda~lfo:

"A ll.utorizaçáo para funciona
mento e recc:nhet'imento de Uui·
versiáacte ou estabelecimento ilto
lado de ensmo 5uperlor scrtl. tor
nada. efetiva, em qualquer caso.
ror decreto àQ Poder Executiva
P'ade:al, após p~évlo pa.recer fa-

vor,)vel do COüselho de EduC'sção
c.ompetente" .

l';:,ragrato Untco. A compe.enCll1. a
~U6 se refere este Rrtlgo. mclui ()
cllspost:> nas alineas a e b e § 29, do
artl80 gu. nos atii~os H e ::'5 àa
Lei n9 4.024, de 20 de dEzembro de
IB61.

Art. 29 1l:ste DE'Crt?f..-lci entrara em
\'igor à data de ';u.. p'.lblic ção. revt.'
g..das as dlspo..:içóes em contrário.

Brasília, li de 5crembro ce lS69.
1489 da IndependEllcia e !l19' da
Republlca.

~~t;GUSTO H A 111 A N N 'E,;l:::lr::MhI2B
GRttNEWALD

AUllELIO DE LYRA TAVAIIES

MAllCIO DE SOUZA E !>'1U.Lo

Tarso Dutra

DECRETO-LEI N° 1.044, DE 21 ~E OUTUBRO DE 1969

TRATAMENTO
PARA OS ALUNOS

AFECÇÕES QUE

DISPÕE S(: BRE
EXCEPCIONAL
PORTADORES DAS
INDICA.

Art. 1° São considerados merecedores de tratamento
excepcional os alunos de qualquer nível de ensino, portadores de
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afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras
condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados,
caracterizados por:

a) incapacidade física relativa incompatível com a freqüência aos
trabalhos escolares, desde que se verifique a conservação das
condições intelectuais e emocionais necessárias para o
prosseguimento da atividade escolar em novos moldes;

b) ocorrência isolada ou esporádica;
c) duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em

cada caso, para a continuidade do processo pedagógico de
aprendizado, atendendo a que tais características se verificam, entre
outros, em casos de síndromes hemorrágicas (tais como a hemofilia),
asma, cardite, pericardites, afecções osteoarticulares submetidas a
correções ortopédicas, nefropatias agudas ou subagudas, afecções
reumáticas, etc.
..................................................................................................................
................................................................................................................

DECRETO-LEI N° 1.051, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

PRovr~ SOBRE o APROVEITAMENTO EM
CURSOS DE LICENCIATURA, DE
ESTL'DOS REALIZADOS EM·SEtvtlNÁRIOS
\1AIORES, FACULDADES TEOLÓGICAS
OU INSTITUiÇÕES EQUIVALENTES DE
QL:ALQUER CONFISSÃO RELIGIOSA.

Art. 10 ,. Os portadores de diploma de cursos realizados, com a
duração mínima de dois anos, em Seminários Maiores, Faculdades
Teológicas ou instituições, equivalentes de qualquer confissão
religiosa, são autorizados a requerer e prestar exames, em Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras, das disciplinas que, constituindo parte
do currículo de curso de licenciatura, tenham sido estudadas para a
obtenção dos referidos diplomas.

DECRETO.LEI ·N9 1.053 - DE .a1 DE
OtmmRO DE 1989

Protlé sõbre o e:z:erDtcio de mandato
em órgão colegiado.

08 Ministros da Marinha de
Guerra, do Exército e da Aeronáu.
tlca Ml1itar, usando das atribuilfões
que lhes confere o a.rt1go 39 do Ato
Institucional' n9 18, de 14 de outubro
de 1969, combinado com o ~ 19 ia Ii.r
tiso 29 do Ato Institucional 119 5, de
13 de dezembro de 1988, decretam:

Art. 19 Os membros do Conselho
Deliberativo do órgáo a que se re·
fere o Decreto.lei n9 872, de 15 de
setembro de 1989, exercerão seus
mandatos pelo prazo de 3 (três>
anos, permitida a recondução.

Art. 29 Revogadas as disposições
em contrário, o presente DecrE'to.lei
entrará em vigor à data de sua pu.
blicação.

BrasiUa, 21 de outubro de ]969;
1489 da Independência ~ 819 da
República.

.AUGUSTO HAMANN RADEJlAKEl
GattHEwALD

AtJúLIo DE LY1lA TAVAJlES

maCIO DE S017ZA E MELLo·
Tarao Dutra.
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DECRETO-LEI N° 1.422 DE 23 DE OUTUBRO DE 1975

DISPÕE SOBRE O SALÁRIO-EDUCAÇÃO.

Art. 1° - O salário-educação, previsto no art. 178 da Constituição,
será calculado com base em alíquota incidente sobre a folha do salário
de contribuição, como definido no art. 76 da Lei nO 3.807, de 26 de
agosto de 1960, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei nO
66, de 21 de novembro de 1966, e pela Lei nO 5.890, de 8 de junho de

1973, não se aplicando ao salário-educação o disposto n~ art.14, "in
fine". dessa Lei. relativo à limitação da base de cálculo da
contribuição.

§ I° O salário-educação sera estipulado pelo sistema de
compensação do custo atuarial, cabendo a todas empresas recolher,
para este fim, em relação aos seus titulares, sócios e diretores e aos
empregados independentemente da idade, do estado civil e do número
de filhos, a contribuição que for fixada em correspondência com o
valor da quota respectiva.

§ 2° A alíquota prevista neste anigo será fixada por ato do Poder
Executivo, que poderá altera-la mediante demonstração, pelo
Ministério da Educaçâo e Cultura, da efetiva variação do custo real
unitário do ensino de 10 Grau.

PROJETO DE LEI
N~ 4.846, DE 1994
(Do Sr. Francisco Silva)

Estabelece medidas destinadas a restringir o consumo de bebidas alcoólicas,

{ÀS COMISSOES DE CI~NCtA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÀTICA:
DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÀRIO

I - Proposição inicial

11 - Projetos apensados: 1.602196, 3.037/97, 3.042197, 3.310/97, 3.381/97, 3.497/97,
3.858/97, 3.869/97, 3.993/97, 4.062198, 4.111/98,4.144/98,4.160/98,4.204/98,
4.215/98,4.538/98,4.469/98,4.528/98,4.618/98, 4.705/98, 4.752198, 4.796/98,
112199,251/99.

111 - Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

Emendas apresentadas na Comissão - (02)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° E vedado á publicidade comerCiai de bebidas alc06licas e
efetuar qualquer conexão entre bebidas e práticas desportiva.

§ 1° Toda publicidade comercial de bebidas alco6licas deverá
conter, no seu términO, a seguinte advertência: "O consumo de beoidas

alc06licas é prejudicial á saúde".

§ 2° No caso de teleVisão a expressão prevista no paragrafo

anterior deverá ser audiOVisual.

§ 3° A mesma advertência de que trata o parágrafo anterior será
incluida na publicidade em jornais, revistas e através das emissoras de

radiofusão.

§ 4° A publicidade comercial de bebidas alc06licas no rádio e na
televisão s6 poderá ser realizada ap6s ás 22 (vinte e duas) horas.

Art.2° É vedada a jJublicidade de bebidas alc061icas nos estádios de
futebol e ginásios de esportes.

Art.3° Não é permitida a comercializaçl1o de bebidas alc06Iicas}!m :
estabelecimentos de qualquer natureza às margens das rodOvias

federais.

Art.4° A inobservância a qualquer das disposições desta lei sujeitará

os Infratores a multa de dois mil reais.

Parágrafo único No caso de reincidência. a multa será aplicada em

dobro.

Art.SO O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias, dispondo..~clusive sobre a forma de fiscalização de seu
cumprimento.

Art.6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.7° Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, aos

JUSTIFICAÇÃO

Ingenuamente, mUitas pessoas pensam que o consumo de bebidas
alco61icas não configura vicio ou dependência química.

Entretanto. é tudo isso e muito mais: a pr6prla Orgamzaç~o Mundial
de Saúde, órgão vinculado á ONU já catalogou o alcoolismo como
doença, denominada Sindrome de Dependência Alcoólica.

Trata-se de um problema mundial. mas no Brasil vem assumindo
proporçOes epidêmicas.

De fato. em nosso Pais não apenas adultos. mas ;números

adolescentes que acabam sendo aliciados para o consumo de bebidas

alc06licas. tomando-se com rapidez-:--dependentes.

O pior é que as estatisticas comprovam que pelo menos clnquenta e
dOIS por cento dos acidentes do trabalho, que causam enormes prejulzos
à economia nacional. são provocados pelo consumo excessIvo de

bebidas.

EprecIso por conseguinte. que todo um elenco de prOVidências seja

urgentemente adotado. a fim de reverter esse quadro dramático, pOIS é
inadmissivel que até crianças tenham suas 'lIdas destruidas pela
consumo de álcqol. sabendo-se que são vitimas de espancamentos
causados por pais alcoolizados.

Com esse objetivo preclpuo elaboramos esta proposição. que dentre

as medidas para atenuar os efeitos ~~pemi~.i?s~..Jlublicidade comercial
de bebidas alc06licas, determina que é vedada 4 conexão entre seu
consumo e o esporte. POIS ambos são antinômicos.~ freqüentemente

utilizados para enganar o consumidor..

Além disso, o projeto estabelece qlJe a propaganda de bebidas s6
poderá ser realizada, no rádio 'e na tele\Íis~o: ap6s as 22 I)oras, contendo
sempre a advertência: "O consumo de bebidas alc061icas é prejudicial à
saúde", que deverá ser lida por um locutor, para que seja passada na

integra, atingindo inclusive aos deficientes Visuais e àqueles que não
sabem ler. sabendo-se que qualquer mensagem deve ~ er lida para
melhor fixação.

Também é proibida a publicidade deibebidas alc06licas nos
estádios de futebol e ginásios esportivos. onde é grande a quantidade de

crianças e adolescentes, e a venda do produto ás margens das rodovias
federais. '

Como se sabe, o álcool é causador dI! significativo número de
aCidentes de. trânsito, e, portanto, não é admissivel a sua venda nas
estradas de rodagem federaiS. Aliás. isso ja ocorre em vários paises e
também em Estados brasileiros, como São Paulo.
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sao, ainda, estabelecidas penalidades aos infratores de suas
disposições, a fim de que a inici<ltiva tenha a indispensável eficácia.

Por todo o exposto, temos plena convlcçao de que a propositura
haverá de merecer acolhimento.

c.JU
Sala das Sessões, aos O", \ d"

Deputado FRANCISCO SILVA'
/ \

L,,~,-_-,L_~__~ ----:-

REQUERIMENTO
(00 Sr. FRANCISCO SILVA)

Requer o desarquivamento de Projeto de Lei.

JUSTIFICAÇÃO

. . O Brasil destaca·se internacionalmente como campeão em aCidentes
de trânsno fataiS, e o consumo de bebidas alcoólicas pelos motonstas tem sido o responsável
por b'l'llllde flagelo de muitas familias no Brasil. Tal fato ficou claro quando, após
pro!,,~lgação da LeI Estadua! em São Paulo, com o mesmo objetivo deste projeto. qual seja, a
proIbição de venda de bebIdas com qualquer teor alcoólico as mareens das rodovias o
número de acidentes rodovíârios caiu sensivelmente. ~ •

Estatísticas comprovam que a Ingestão de bebidas alcoólicas retarda os
rcf1c~s dos. motori~~. além d~ ~ausar um~ falsa sensação ~e segurança. fazendo com que o
motonsta bebado dmJ8 em alusslma velocHiadc. Causa aCidentes terriveís e ceifa vidas de
out~ ~soasque viajam pelas nossas rodovias. que por si só já causariam acidentes devido
ao pesSlmo estado de conservação das mesmas.

. . Diante do quadro do alcoolísmo no pais. tal inic13t1va no sentido de
restr~mglr,o consumo de bebidas alcoolicas deve ser bem'indo. Quando se associa a patologia
~ alcoolismo c~m a sua conseqüente irresponsabi1idade, à condução de veiculas, o resultado
c a ~orte e o fenmcnto de milhares de pessoas Ínocentes. São Paulo deu o exemplo. trazendo
a.Le1 E.~ual ~.8S5 ~ue, ao contemplar o objeto do presente projeto a nivel estadual,
poupou mww Vidas, dlmmumdo o niunero de acidentes rodOViários.

Submeto, assím, aos meus pares nesta Casa do Congresso N~cional,

este Projeto de cunho humanitãrio, sem cores partidárias, que irá trazer grandes beneficios à
populaçio brasileira.

Senhor Presidente: Sala das Sessões, em,,;· de / de 1996.

Nos termos do Art. 105, parágrafO único do Regimento

Interno da Cãmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência o

do Projeto de Lei nO 4846, de 1994, de minha aut~
desarquivamento

ria.

de 1995.

PROJETO DE LEI NQ. 1.602, DE 1996
(Do Sr. AJ:y Kara)

Proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos
comerciais situados em terrenos contíguos às faixas de
domínio do Dep~rtamento ~acional de Estradas de Rodagem.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.846, DE 1994)

oCONGRESSO NACIONAL DECRETA;

Art. 111
• Os estabelecimentos comerciais situados em terrenos contíguos às

faixas de domínio do Departamento Nacíonal de Estradas e Rodagem nlo poderio vender ou
.. servir bebidas com qualquer teor alcoólico.

Art. 2° - Os representantes dos estabelicimentos comerCiais citados"no anigo
anterior develio encaminhar ao DNER - Departamento Nacional de Estradas e Rodagem,
compremi."" por escrito, no sentido de não comercialização de bebidas com qualquer teor
alcoólico,

Art. 3° • Os infratores terio cancelada a autorização para acesso às rodovias,
pilo prazo de lriltla a noventa dias.

PaJiarafo Único. Na reincidência, a penalidade aplicada em dobro.

Art. 4· - A autorização que ja tiver concedida, será cancelada,
independantlmanta de notiflC&Ção, se o re.pectivo e.tabelecimento nlo apresentar ao Ótgio
co~ o compromiS!lO a que alude o art. 2°. no prazo de 60 (se••enta) dias, contados a
pertir da data da.publicação desta Lei.

Art. S· • Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

SaladasSeJsõe.. em -de /'/.., de 1996.

I' /,'"

1~:-/'ó~~~~B/SP

~
!C-:-

. ARYKARA
Deputado Federal .

.PROJETO DE LEI N° 3.037, DE 1997 1
(Do Sr. Robson Romero)

Modifica a Lei na 9.294, da 15 da jUlho d. 1996, qUI! di.põe
sobra a. ra.triçO•• ao u.o e .. prop.ganda da produtos fWúql'J:ro.
babid.. dcoól1c.., ..dica-ntoa, tarapias e d.fllndvo~
&grícola., no. term. do S 4R do art. 220 da Con.tituiçlo
".daral, proibindo a propaganda de b.bid•• alcoólica. I! produtos
d.rhadoa do tabaco ma ."anto•••portivos.

(APENSE-U 110 PROJETO DE LEI NR 4.846, DE 1994)

OCOftI'aJONKKllWdccreta;

An. I- O IlUSOS- da Lei n" 9294. de 15 dcJulho de 1996. pusa
aurasqwfttetedlçio'

~An.S- Ficaproibidaa~eslÜlcadeprodUUlldeO\'3dos

do tat.c.a e de beb'das alcoohcas em estamos.~. aldódromos e IClCalS Similares

Art.,l- o attlJQ6-daLei n-929-f.de 15 dejulhode 1996.fUII.
aaasepiau:ffdI,;io:

-Art. 6- EvedAda a utíJ~ de tra)cI esplrtIvos e veiculO!I de
~JlU'I.difuncltra~doI~.dtlqwettMI.lSCalei.·

JUSfIFlCACÃO

A ConstItuil;io promWpda em 1911. em ~ &rUao 220.
eabc:kmz restnç6cs a \'tlCUlac;lo de publicidlde de procNsos do tabaco, bebtdas

aItoóücu.~ lenpw e qrocóxicol,~ ""~

indiscnml~ de u.is produtos uma Importante causa de enfermldl\de' grave.. CUj"

:r::t:!menl~ o.,c", .:m t1ernasla o .i.tema público de .aúde e prejudica '!" relJlÇiles

famdiare: e proll.sillnal' do usuano.

Ao apni\õt1' a Lei n· 9.294, de IS de julho de 1996, que "dispõe

sobre as re.tnçõe. ao uso e a propaganda de produto. fumígeros. bebidas alcoólicas.

medicamemos, :orapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4· do ar\. 220 da

Constituição FeckraI", O IlOvemo reconheceu a oriénllÇão constitucional, oferecendo à

sociedade um eficaz mecani>mo ,de limitação à publicidade dessea produtos.

Algumas das disposições daquela Lei lêm-se revelado, pon:m.

insuficientes. Entre estas, cabe cilU a liberdade de anunciar a marca de produtos

polCltCialmente danosos i .alide e ao meio ambi"\lte.no. espaços publicitano. de estádio.

e autódromos e na roupa de atlew. Por este meio, cbega ao espectador de televisão

infonnaçio sobre marcas e logOlipos de embalagens dessea produto', estimulando-se

mim o seu constano.
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de 1996.

Tais espaços publicitários possibílítam a formaçio de novos

consumidores, possibilitando • retomada dos indices históricos de uso de bebidas

alcoólicas c produtos do lob&co. Buscando modificar 1.1 silWlÇio, apresentamos esta

proposta que introduz modificações na Lei n' 9.294196, de modo a eliminar a publicidade

de tabaco e de bebidas ~Icoólicas nos locais e vestimentas destinadas li prilica de espones.

Estaremos. desta forma, acompanhaodo a lendêncla de diveBOs
paises desenvolvidos, que eliminaram por completo do ridio e da lelevisio a publicidade

de l.is prodUIOS. Esperamos. em suma. contribuir para Oapert'eiçoomento dessa Lei tão

imponante p.ra nosso Pais e conlamos. para tal. com o apoIo dos nobres colegas

Deputados a esta ,mc,aIlV'.

DêpoIltad<>-RúBSON ROMERO

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLIcA FEDERATIVA DO BRASIL

, 1988
......................................, .

TÍTULOVIIl
DA ORDEM SOCIAL

..........., .

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expres
são e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não so
frerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujéita a restrições legais,
nos ~ermos do inciso 11 do parágrafo anterior, e conterá, sempre que
necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

LEI N° 9.294 DE IS DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO
USO E À PROPAGANDA DE PRODUTOS
FUMÍGEROS, BEBIDAS ALCOÓLICAS,
MEDICAMENTOS, TERAPIAS E DEFEN
SIVOS AGRÍCOLAS, NOS TERMOS DO §
4 DO ART.220 DA CONSTITUÇÃO
FEDERAL.

'11.gulaM.orada pelo IJe,'''," o. 1.0IR. d. OI 10'1996,

Art. 5° - As chamadas e caracterizações de patrocinio dos pro
dutos indicados nos artigos 2 e 4, para eventos alheios à programação
normal ou rotineira das emissoras de rádio e televisão. , poderão ser
feitas em qualquer horário, desde que identificadas apenas com a mar
ca ou "slogan" do produto, sem recomendação do seu cons'!lJlQ,.

§ 1° - As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda estáti
ca existente em estádios, veículos de competição e locais similares.

§ 2° - Nas condições do °caput", as chamadas e caracterizações
de patrocínio dos produtos estarão liberados da exigêncía do § 2° do
Art.3· desta Lei.

Art. 6° - É vedada a utilização de trajes esportivos, relativamen
te a esportes olímpicos, para veicular a propaganda dos produtos de
que trata esta Lei,
................................................................................................................
.................................................................................................................

PROJETO DE LEI N° 3.042, DE 1997
(Do Sr. Marçal Filho)

Modifica dispos1tivos da Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996,
que.dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumlg~rosl .. beb;das alcoólicas, medicamentos, terapias e
d~fensivos agrícolas, nos termos do § 4~ do art. 220 da
Constituiç40 Federal, e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.846, DE 1994.

oCongresso NacIOnal decreta:

An. I' Ficasupnmido o por:igrafo único do art. "do Lei n'9.294,
de 15 de Julho de 1996.

An. 2' O capul do artigo 3' do Lei n' 9.294. de 15 de Julho de
1996, passa a ler a segumte redoç;1o:

MAr!. 3' A propaganda comercIai de cigarros, cigarrilhas,
CbarulOS, cachimbos e dema.. produtos derivados do tabaco somente sera permilida nos
emissom de rádio e televisão no hotário compreendido entre as vinte e três ho";' e as
quatro hom.".

Ar!. 3' O CapUI do artigo 4' da Lei n' 9.294. de 15 de julho de
1996. passo a ter a seguinte redsção:

• Ar!. 4' A propaganda de bebidas alcoólicas somente será permitida

nas emissoras de radio e televisão no horário compreendido entre as vinte e três horns e as
quatro horas."

MAn. 4' Fica suprimido o § 2'do ano 5° da Lein';~e 15 de julho-. ., " -,

" Art. 5' Esta Lei entra em vigor na dota de sua publicação\

;, Ar!. 6' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO.

A Lei n'9.294. de IS dejulho de 1996, que" dispõe sobre as restrições

ao uso e à propeganda de produlos liunigeros, bebidas alcoólicas, medicamenlos, tempias e

defensivos agrícolas. nos lermos do § 4° do art. 220 da Constituiçio Federal", re~entou

imponante conquista da sociedade brasileira, que passou a dispor de instrumcnto eficaz para

combater a publicidade de produtos danOsos. ou potencialmente prejudiciais, à saúde e .0
meio ambiente.

Após curto espeço de tempo. porém, já é po!Isivel percebermos a

ncceuidade de aperfeiçoarmos ainda mais o texto por lIÓ5,aprovado. Preocupa·nos. em

particuJar. a supcrelCpOSiçio do espectadorà publicidade de ~idas alcoólicas de baixo teor,
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lIlU que podem, ainda assim, tomar-se vetores de difuslo do Ik:oolismo. Tal ptlblicidadc

agride abertamente todas as disposiçllcs vigentes para os demais produtos de que traia a Lei

n· 9.294, de 15 de julho de 1966, associando o COIlIUIDO à prática de esportes, iDcIUIÍVe com

a utilizaçlo de trajes CSJlIlI1Ívos, c a associaçIo à nudez feminina ao ~xito~ c~

GclcmpCDiiõ scXiiiL
Preocupados com as conseqüências danosas de tais peças publicitárias,

que estimulam o aumento incontrolável de consumidores de bebidas alcoólicas c de

cigarros ou de qualquer outro produto fumisero, apresentamos esta proposiçio

que introduz pequenas, lIlU impolWlle5 modificaçllcs na lei vipte. O objetivo que

buscamos atingir é o de restrin&ir ainda mais o boririo de veiculaçio da propapnda dos

produtos aqlÚ considerados, eliminando virtualmente a exposiçlo da criaDça c do adolcsccrite
que, às vinte c uma horas, ainda J'CIftSCllla razoàvc1 porccla da audi~nci. de rádio c telcvisio.

Sabemos também que, com a B1obalizaçio dos hábitos c costumes,

através da INTERNET, ações inibidoras desses produtos que disseminam OS vicios do fumoe
da bebida de grande teor alcoólico ficam mais di8ccis. COlItudo, ações COlIjuntas do Es1adI>
com a sociedade civil tomario possiveis eliminar estes abusos. Também buscamos eümina\-,

através da suprcssio do parágrafo único do art I· c do § r do artS· da Lei n· 9.294196, o

illCxplicàvel privilégio concedido aos produtores de bebidas leves para lISIlftuircm

plenamente de todas liberdade na veicll1açio de publicidade c da qual estio, infclizmclltc,

exagerando.

Diversos países dcscttvolvidos, nos quais a indústria de bebidas tem

grande imponincia econômica c relevante tradiçlo cultural, eliminaram por completo do

rádio c da tclcvisio a publicidade de tais produtos. É o reconhecimento dos daDos que o seu

uso abusivo causa.à sociedade, na fonna de doeDças, abscnteismo ao lIaba\bo c dcpadaçIo

da relações familiares c sociais. Descjamos, com as modificaçllcs propostas; cOllttibuir para o

aperfeiçoamento da nossa procramaçio de rádio c teIcviJio, veicu1aDdo ao espectador um

COlItcúdo que atenda a adequados padrões culturais c educacionais. Esperamos, nesse
sentido, contar com o neccssírio apoiei dos nobres col"IK

LEI 9.294 DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO

~~gmJios \U~~g[fgtN~~B~
ALCOÓLICAS, MEDICAMENTOS,
TERAPIAS E DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS, NOS TERMOS DO § 4°
DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Art. 1° - O uso e a propaganda de produtos fumígeros,
derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e
terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos às restrições e
condições estabelecidas por esta Lei, nos termos do § 4° do Art. 220
da Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para
efeitos desta Lei, as bebidas potáveis com teor alcóolico superior a
treze graus Gay Lussac.

Art. 3° - A propaganda comercial dos produtos referidos no
artigo anterior somente será permitida nas emissoras de rádio e
televisão no horário compreendido entre as vinte e uma e as seis
horas.

Art. 4° - Somente será permitida a propaganda comercial de
bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão entre as vinte e
uma e as seis horas.
.................................................................. _ .

Art. 5° - As chamadas e caracterizações de patrocinio dos
produtos indicados nos artigos 2° e 4°. para eventos alheios à
programação normal ou rotineira das emissoras de rádio e televisão,
poderão ser feitas em qualquer horário. desde que identificadas
apenas com a marca ou "slogan" do produto, sem recomendação do
seu consumo.

Sala das Scss6cS; em de de 1997 .

.~G

................................................................................................................
§ 2° - Nas condições do "caput", as chamadas e caracterizações

de patrocínio dos produtos estarão liberados da exigência do § 2° do
Art. 3° desta Lei.
................................................................................................................

"LEGISLAÇ'-\O CITADA ANEXADA PELA
COORDEXAÇÃO DE ESTl"DOS LEGISLATI\·OS· CeDI"

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO V
Da Comunicaçlo Social

·:IATt. 220 • A manifestação do pensamento. a criaçlo~'a

expreulo e·a informação. sob qualquer forma. processo ou veículo
nllo sofrerão qualquer restrição. observado o disposto nesta
Conltituiçlo.

lrr'''::T4~·:·.'Ã·P;~P~~;~d~·~~~~;~i;i''d;·j;b~~~:·b;;bi~''~i~-;;6ii~~,
áafotÓxfcos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições' legais,
nos termos ao inciso 11 do parágrafo anterior, e conterá. sempre que
necesúHo, 'advertancia sobre os maleficios decorrentes de seu uso.'
••; ~~1;;.~ ~

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

PROJETO DE LEI N! 3.310, DE 1997
( Do Sr. Carlos Apolinário )

Modifica a Lei.no 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe
sobre as restr~ções ao uso e à propaganda de produtos fuaígeros,
b8bidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agr1colas, nos termos do § 40 do art. 220 da Constituiç40
Federal, proibindo a publicidade de produtos fum1geroa nos meios
de radiodifusAo sonora e de sons e imaqens.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NO 4.846, DE 1994.)

o Congresso Nacional decrcta:

An. 1° O arugo JO da Lei nO q 294. dc 15 d. Julho d. 19%. p...sa
a vigorar com a seguinte redação:

"An. J" 11 propaganda comercial dos produtos referidos no anigo
anterior somente será pennitida nn imprensa escrita e em paineis. canazcs c outdoors.
ficando proibida nos demais meios de comunicação.

§ 10 A prOlÍfgandá comercial dos produtos referidos neste atrigo
deveM ajU5tar-s~ aos segpinles principios:

I - nio 5ugenr o consumo exagerado ou Irresponsavel. nem a

induçlo ao bem-estar ou salide. ou fazer associlÇio a celebrações clvicas ou religiOS&J;
1\ - 040 atribuir aos produtos propriedades calmantes ou

estimulantes, que reduzam a fadiga ou a tensio. ou qualquer efeito assemelhado;
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\:. Ilr.l,n~L ". Cenos àa importância.da iniciativa. solicitamos aos nobu:s Pares
o neccssàrio apoio .. sua aprovação.

0:, :_;.:;'SUWV,,-. . . '111_ nio assoeiar idéias ou imagens <ie'maior exito na sexualidade
das pessoas ou insinuar aumenlo d. virilidade ou feminilidade nas pessoas fumanles;

......... ..... " JY~niO-associar-o -tlSO -do produto-a- ptâliCa De..""nes. nem

sugerrrííil induzir o seu consumo ~m locais ou situações perillOW ou ilelllis:
.",1 .J:' ç. (;t : .. ~., V _ nlo emPfcgar impen.dvos que induzam diretamente ao

consumo;
VI • nlo incluir a panicipaçilo de crianças nu adolescenles, nem a

Sala das sessões•.em .de de 199.

eles"dirigir-se.

§ 2" A proJllllllnda conterá advenencia escrita sobre os maleticios
do fumo, alravés das seguintcs frases, usadas seqüencialmente. de forma simultinea ou
rotativa. nesta última hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses. todas
precedidas da atirmaÇio"O MinlSl':rio da Slúde advenc":

I • fumar podc causar doenças do coraçilo oderrame cc. :al:

11 - fumar podc causar cânccr do pul'llilo. bronquitc crónica o
enfisema pulmonar:

111 - fumar duramo a gravidoL pod<o prejudicar o bebê:

IV • quem fuma adoece mais de úlccra do estõmago:

V- evite fumar na presença de criDIIÇas:

VI - fumar provoca diversos males â sua saúde.

§,' As embalagens. oxceto se dcstinadas li oxponaçilo. conlerão
as advcnência., mencionadas no parágrafo anterinr.

§ 4' As cláusulas de advenência a que se refere o § 2' deverão ser
escritas de forma legível e ostenSIvamente destacadas.

§ s' É,edada a colocação de paméis. canazes e outdoors com
publicidade dos produlOS referidos neste anigo a uma distãncia inferior a duzenlos metros
de estabelecimenlo de ensino ou de local destinado .. pralica de desponos."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na dala de sua publicação.

Art.,' Revogam-se as disposições em conlrário.

JUSTIFICAÇÃO

No combale ao labagism<> a Lei n" 9.294. de 1~ de julbo de 1996,
representou Imponante vitória da sociedade brasileira.'ao impor limitações á publicidade
dos produtos fumigeros. Trala·se. porém. de um mero passo micial no conlrole desse
terrível ,icio que. segundo esclarecem diversas materi.. publicadas em conceituadas
revistas c jornais. provoca doenças b'flvCS c de tratamento oneroso. dentre ,as quais o
.nlisema pulmonar. a úlcera e o câncer silo as mais conbccldas. O PaIS consol)\e bilbllcs
de reais ao ano no tratamento dessas doenças pelo sIStema publico de saúde. longo e
oneroso. Perde a própria economia, em virtude de licenças de lrabal~o e ab,<;ntei~.mo.

A iniciativa que ora propomos busca aperfeiçoar a Lei ..vigcnte.
tomando mais restriliva a publicidade de tabaco em todas as suas larmas. En~mos.
sobretudo. que deva ser proibida a publicidade DOI meios de comunicaÇio audiovisua1,
que asseguram um alcance muito elevado à menugcm. ' .

A proposiçlo mooifica o arl. 3' da Lei n' 9.294. de 15 de julh<> de
1996. limitando a veiculação de propaganda â imprc:nsa e5Çnta. ~os ~!'i!;:~I~
outdoors. mantendo inalteradas as demais disposiçllcs daquela Lei.T~It~ ~;,.

lÍSOr050S l>5 principios que deveria rellCl'a publicidade do tabIco. .•

Deputado CARLOS APOLlNÁRIO

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.294 DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÓE SOBRE AS RESTRIÇÓES AO USO E
À PROPAGANDA DE PRODUTOS FCMÍGE
ROS, BEBIDAS ALCOÓLICAS. M")ICA
MENTOS, TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRÍ
COLAS, NOS TERMOS DO § 4 DO ART.220
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

Art. 3° - A propaganda comercial dos produtos referidos no ar
tigo anterior somente serápennitida nas emissoras de rádio e televisão
no horário compreendido entre as vinte e uma e as seis horas. -

§ 1° - A propaganda comercial dos produtos referidos neste ar
tigo deverá ajustar-se aos seguintes princípios:

I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a
indução ao bem·estar ou saUde, ou fazer associação a celebrações cl·
vicasou religiosas;

11 - não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo ao~iltos
propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga; ou a
tensão, ou qualquer efeito similar;

III - não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexuali
dade das pessoas. insinuando o aumento de virilidade ou feminilidade
de pessoas fumantes;

IV - não associar o uso do produto à prática de esportes olímpi
cos; nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações peri
gosas ou ilegais;

V - não empregar imperativos que induzam diretamente ao
consumo:

VI - não incluir, na radiodifusão de sons ou de sons e imagens.
a participação de crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se.

§ 2° - A propaganda conterá, nos meios dc comunicação e em
função de suas características, advertência escrita e/ou falada sobre os
malefícios do fumo. através das seguintes frases, usadas
seqüencialmente, de fonna simultânea ou rotativa. nesta última hipó
tese devendo variar no máximo a cada cinco meses. todas precedidas
da afirmação "O Ministério da Saúde Adverte":

I - fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral:
. 11 - fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e

enfísemapulmonar; .

111 - fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê;
IV - quem fuma adoece mais de úlcera do estômago;
V - evite fumar na presença de crianças:
VI ·.fumar provoca diversos males à sua saúde.
§ 3° - As embalagens, exceto se destinadas à exportação, os

pôsteres, painéis ou cartazes, jornais e revistas que façam difusão ou
propaganda dos produtos referidos no Art. 2° conterão a advertência
mencionada no parágrafo anterior.



11262 Terça-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

§ 4° - Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se re
fere o § 2° deste artigo serão seqüencialmente usadas; de forma simul
tânea ou rotativa, nesta última hipótese devendo variar no máximo a
cada cinco meses, inseridas, de forma legivel e ostensivamente desta
cada~ em 'íÍma das laterais dos maços, carteiras ou pacotes que sejam
habitualtliente comercializados diretamente ao consumidor. .

§ SO - Nos pôsteres. painéis, cartazes, jornais e revistas, as cláu
sulas de ádvertência a que se refere o § 2 deste artigo serão seqüenci
álniente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese
variando no máximo a cada cinco meses, devendo ser escritas de for
ma légivHe ostensiva.
...~~ ~.;~';~:'i:~H!! :; .

Acreditamos na importánc.. da mlciativa e'solicnamos ao. nobre.
Pares o necesSlirio apoio a.ua aprovação. '. •

SaladasSessõcs.emJOde Dr de 1991

"\
, I • .....: -. I J I_.~"'--
Dejíuüifa DALIIXFIGUEIREDO

PROJETO DE LEI N!! 3.497, DE 1997
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Proibe a venda de bebida aYcoólica nos estádios desportivos.

r.l\.~JETODE LEI N!! 3.381, DE 1997
(Da Sra. DaUla Figueiredo)

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Na 4.846, DE 19941

O Congresso Nacional decreta:

Proíbe a veiculaçao de publicidade de produtos fumigeros em
eventos desportivos.

An. I" Evedada a venda de bebida alcoólica dentro de estádio. ou
ginásios desponivos e a 300 (trezentos) metros de onde estiverem instalados.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Na 4.846, DE 1994.)
Pena - detenção. de três a seis meses e multa.

o Congresso Nacional decreta:

Art. I" Fica proibida a -propaganda de produtos fumigeros e

demaIS produtos denvados do tabaco em estádios. gmãsios. autódromos e quaisquer

outros locais destinados á realização de competições ou eventos desportivos.

Art. :0 ESUllei entra em vigor na data de sua pubiícação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrârio.

JUSTIFICAÇÃO

An. 2° Sem prejuizo das demaIS dispoSIções vigentes. e vedada a

colocaçio de paineis. cartazes. outdoors ou qualquer outra modalidade de propaganda

estitica dos produtos de que trata esta Let na àrea delimItada por um raIo de trezentos

metrOS dequalquer local destinado a competições ou eventos de.ponlvos.

o aume~to da violência nos estádios d~sponivos. principalmente

o. de futebol. é uma das grandes preocupações da sociedade moderna.

dos mais legitimos.

Deputado SILAS BRASILEIRO

Assim. estamos propondo o presente Projeto d-: Lei com esse
intuito e contamos COm o apoio de nossos imstres Pares no sentido de sua aprovação.

de 1997.Sala das Sessões. em

Muitas pessoas têm se afastado desses espetácuios temendo os
conflitos que. não raro. têm termm3do em ferimentos graves. e atê em mones.

Fica. ass",:. uma grande parcela da população pnvada de um lazer

Para toda essa violência não temos dúvidas que muito contribui o

consumo desenfreado ae bebidas aicoólicas atualmente vendidas jhTemem: de~ttro e fora

dos campos desponivos.
A úmca m:meira de impedir o consumCl excessi....o de bebidas

arcõõiicas. cremos. :: proibindo EU3 comercialilllç50 dentro dos estádios e em suas
imediações,

PROJETO DE LEI N° 3.858, DE 1997
(Do Sr. Marquinho Chedid)

Diversas matérias publicadas em conceituadas revistas e jornais
brasileiros dão conta dos danos que o tabagismo provoca ao ser humano. por estar

associado a doenças graves e de tratamento oneroso. tais como o enfisema e o câncer.

entre outras. Estima·se que o Pais perca recursos da ordem de bilhões de reaIS ao ano no

tratamento dessas doenças pelo Sistema público de salide e nas correspondente.
tntemaçõcs. licenças de trabalho e ::msenteismo.

Art. 30 Não poderão ser utilizados trajes despontvos. acessórios

ou veiculos de competição para difundir a propaganda de produtos fumlgeros ou demais

produtos derivados do tabaco.

An. 4" O mfringlmemo as dispoSIções desta LeI sUjeItara os

infratores à pena de multa. no valor de dois mil a dez mIl re.lS. cobrada em dobro. em

triplo e~lm suceSSlvamentc. na'reIncidêncla.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 6° Re\'ogam~se as disposições em contrario.

Art. SO Esta iel entra em ~gor na data de sua publicação.

Visando combater o temvel vicio do tabagISmo. faz·se necessàrio

conter a propaganda dos produtos derivados do tabaco em todas as sua.s formas. SeSUindo

tendênCIa consagrada nos palSes desenvolvidos. apresentamos este projeto de lei que visa

eliminar a publicidade do tabaco nos eventos desponivos. De fato. tal modalidade de
promoção conduz á associaçio do hàbito de fumar. sabidamente danoso à saúde. com i
pratica de espones de compellçio.

Proíbe o armazenamento, a comercializaçlo ou a ofarta da bRbida
alcoólica am estabalacimantos, de qualquer natureza, qua a.tej..
localizados em terrenos contíguos às faizas de do.ínio do 6r;1o
rodovii1rio federal.

(.APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 4.-846, DE 1994)

OCon=so Nacional decreta:
A iniciativa proibe a aposição de propaganda nas ve.timentas.

acessórios ou veiculos associados ao evento desportivo e a colocação de c3nazcs no local
de realização do mesmo. Esperamos. dessa forma. aperteiçoar a amda Incipiente

legISlação sobre as limItaÇões li publicidade do tabaco.
Ar!. \' Sio proibidos o armazenamento, a c:omercia1iDçio ou a

oferta de bebida alcoólica em estabelecimeÍttos, de qualquer nanueza. que estejaIII
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localizados em terrenos COlIllguos às faixas de domínio do órglo rodoviário fedeIaI.
definidas no an. 4· da Lei n·6.766, de 19 de dezembro de 1979.

Art. 2" A infrIçio do dispostD nesta lei sujeitará Oestabelecimento
is leIIUintes pelllÚidIdes:

I- multa de RS 2.500,00 (doi$ mil e quinbentos reais);

U· il1lenIiçlo pelo prazo de 15 (quinze) diu.

f \. Em CIm de reiDcid&Icia, as penalidades SCIio 1pÜcIdII_
dobro.

§ 2" A conswaçIo de tr!s infrações no periodo de um ano ou o
desrespeito aos prazos de imerdiçlo ensejará o pegamento de multa de RS 50.000,00
(ciDqileura mil reais) pelo estabelecimento.

§ 3· Os valores das multu serio atuI1izados mensalmente, a partir

da data de publicaçlo desta lei, pelo iDdice de correçio dos débitos fiscais adotado no
imbito da UniIo.

Art. 3·. A forma dC fiscaIizaçlo do disJlOllD nesta lei Ierâ definida

an reguWnento pelo Poder Executivo.

Art. 4· Esta lei entra em viJlOf na data de sua publicaçio.
JUSTIFICAÇÃO

o consumo de bebidas alcoólicas por porte de coadutores de
veículos vem, desde há muito, sendo apontado por estudiosos e pesquisadores de

squrança de trinsito como uma das mais significativas causas de acidentes
automobillsticos. 510, afinal., de reconhecimento pacifico os efeitos dewtrosos do álcool
sobre as funções psicomotoras.

Apesar de pública e oficialmente condenada a ingestio de bebida
alcoólica pelos motoristas, praenci.... alDda grande tolerincia social a esse

componamento, o que estimula comen:iantes a vender o produto sem qua\quer ClUIela e o
cidadlo que vai dirigir a illllOfV os riscos de seu CóIISUmO.

Em que pese ter-se COIISCiàlcia de que esse tipo de atilude
depende, pera ser erradicada, de um elevado grau de educaçio pera a vida em
COlIlUIIidade, o que demaDda tempo e esforços pro\onpdos, DIo deve, o Eslado, se 'abIter
da respomabilidade de coibir, por intennédio de seu poder rqu1alório e de poua.,
CUlduta que pode ameaçar o bem-estar comum.

Assim é que, 110 rec:ém-aprowdo Códi&o de Trinsito Bruileiro,

decídiu-se peta diminuiçlo do úidice de alcoolemia até o qual é pennitida a CODduçlo de

'oelculos lI1SOIIlotoreS. Também, pelo aata- das penalidades a Que eSIi sqjeito o
motorista flagrado em estado de embriaguez, o qual poderá ser condenado. até, • pena de

reclusio.

No entanto, na direçio de limitar-se as oponunidades de oferta de

bebidas alcoólicas, continua a existir um vácuo na legislAçio, pera sorte de c:omercimcs
que, por explorarem estabelecimento contíguo a rodovias, têm como público alvo
condutores de veículos. Dip-se, outrossim, pera lZlf dos que gostariam de transitar pelas
~ com segurança.

A proposta que ora é apresentada, pois, tem como finalidade
preencher esse vuio legal e proporcionar ao poder público o necessário instrumento para

frear a veuda e, na medida do possivei, o uso de bebidaalcoólica em tomo das rodovias.

Na expectativa de que se tenha tratado adequadamente o

I~lema, contamos com o apoio de llOUOS ilustres Pares pera a aprovaçio do pro;jeto.

saIa das Sessões, em iSde /-0 Vi de 1997.

~~}

LEGlSLAÇÃO CITADA E ANEXADA PELA
COORDENDAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

LEI N" 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO
SOLO URBANO E DÁOUI'RAS
PROVIDtNCIAS.

•••••••••••••••••••••••••••••••~ ~~•••••;.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10.10•••••••••••

CAPíTULOn
Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento

Art,.4° - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos
seguintes requisitos:

< I - as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços li~es de uso
público, serão proporcionais à densidade d~ ocupação preVIsta para a
gleba. ressalvado o disposto no § I deste artigo;

11 - os lotes terão área mínima de 125 ni2 (cento e vinte e cinco
metros quadrados) e frente minima de 5 (cinco) metros, salvo quando
a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou
quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou
edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente
aprovados pelos órgãos públicos competentes;

m .. ao longo das águas correntes e donnentes e das faixas de
domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a
reserva de uma faixa non aedificandi de 15 (quInze) metros de cada
lado, salvo maiores exigências da legislação es~ecffica; .

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as VIas
adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a
topografia local.

§ 10 _A percentagem de áreas públicas prevista no inciso I deste
artigo não poderá ser inferior a 35% (trinta e .cinco por c~to) da
gleba, salvo nos loteamentos destinados ao uso mdustríal cUJos lotes
forem maiores do que 15.000 m2 (quinze mil metros quadrados), caso
em que a percentagem poderá ser reduzida. .

§ 20 _ Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de
educação, cultura, saúde, lazer e similares.
...............................................................................................................
..............................................n .

PROJETO DE LEI N! 3.869, DE 1997
( Do Sr. Corauci Sobrinho)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da expressão que especifica nos
rótulos dos frascos e embalagens de bebidas alcoólicas e dá
outras providlncias. .

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 4.846, DE 1994)

o Congresso Nacional decreta:

Artigo 10 - É obrigatório constar a expressão "O
CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA PREJUDICA A SAúDE" nos rótulos
dos frascos e das demais embalagens de bebidas alcoólicas.

Artigo 20
- A veiculação de toda e qualquer propaganda de

bebidas alcoóljcas, pelos diversos meios de comunicação, deverá também conter a
expressão "O CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA PREJUDICA A
SAúDE".
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Artigo 3° - Esta lei será regulamentada por decreto do
Poder Executivo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação.

. Artigo 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições,em conllário.

JUSTIFICACÁO

PROJETO DE LEI N!!. 4.062, DE 1998
( Do Sr. Jorge Wilson)

Modifica a Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996, proibindo a
veiculação 'de propaganda de bebidas alcoólicas e produtos
derivados do tabaco em eventos desportivos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4.846, DE ·1994)

o alcoolismo, em razão de ser um vicio institucionalizado
em praticamente todo o mundo, é aquele que cria a mais cruel dependência A venda
de bebidas alcoólicas as mais diversas em bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos congêneres, é livre e plenamente aceita pela sociedade, exceção á
venda aos menores de 18 (deZoito) anos, proibição essa que, na prà1ica, nem sempre é
obedecida. ' ,

Vale também Jembrnr que o trânsito no Brasil é um dos mais
violentos do uumdo e que mais da metade dos acidentes de trânsito decorre do
consumo de álcool. Ressalte-se ainda que as Delegacias da Mulher em todo o pais já
coostataIam que 87% das agressões sofridas por mulheres estão ligadas ao uso
CXJ?CSSÍVOde álcool.

Outra preocupante informação constata que nossos jovens
estio começando a consumir bebidas alcoólicas entre os'12 e 13 anos de idade e que o
consumo de drogas entre jovens que bebem em excesso já passou a ser regra e não
exceçlo.

Cabe ao Poder Público a adoção de medidas que, alertando
os consumidores de bebidas alcoólicas dos riscos inerentes aquele vicio, possam
redundar em maior escLarecimento da sociedade e na redução do consumo daquelas
bebidas.

Estes os motivos que me levam a formular o presente projeto
de lei, que submeto á apreciação de meus pares, na expectativa de sua rápida
tramitação e aprovação.

.o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O ar!. 6' da Lei n'9.294. de 15 dejulhodC 1996, paSsá'•..
ter a seguinte redação;

"An. 6' Fica proibida a veiculação de propaganda de bebidas
alcoólicas. produtos denvados do tabaco e demms produtos fumigeros, em estádios e

demais locais destIDados à pratica de desponos. em veiculos de competiçlo e em trajeS
desponivos de qualquer natureza. . -.

Parágrafo único. A disposição aplica-se igualmente ao ./ogtZ1I,

logotipo. logomarca ou padrilo gráfico que identifique os produtos de que trata este

anigo."

An. 2° O Poder Executivo regulamentara as disposições desta lei

no ~razo de ~es~enta dias. contados da sua publicação.

An. 3· Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçãO'.
Art. 4° Revogam-se as dispoSIções em conttáno. em especial o §

1° do àn. S· da Lei nO 9.294 , de 15 de jitlho de 1996.

Sala da Sessõcs em 18 de novembro de 1997

PROJETO DE LEI N! 3.993, DE 1997
( Do Sr. Enio Dacci )

Proíbe a publicidade de bebidas alcóolicas erir qualque-r·órglio de
imprensa e d' outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.846, DE 1994)

o CONGRESSO NACIONAL decrc:ta:

An. I' - É proibido toda a publicidade de bebidas alcóolicas
em qualquer órgão de imprensa.

An. 2' - Esta Lei entrnrá em vigor na data de sua publicação.

An. 3' - Revogam-se as disposições em contrario.

JUSTIFICAÇÃO

O consumo de bebidas alcoólicas e de produtos derivados do
tabaco tem sido objeto de estreita vigilância por pane desta CasL Tais produtos, de fito.

além de danosos à saúde, são capazes de criar dependencia no conswnidor que, ciente dos
prejuízos do cigarro e do álcool. é incapaz de abandonar o seu conswno. a não ser à custa

de enorme sacrificio pessoal.

Os danos à saúde provocados pelo tabagismo foram. durante
muitos anos, ocultados da opinião pública. O reconhecimento de que o conswno do
cigarro contribui para o surgimento de enfermidades graves e de tratamento oneroso, tais

como o enfisema pulmonar, a úlcera de estômago evários tipos de càncer. só foi admitido

pela indústria do tabaco após longa campanha do 80vemo none-americano.
Recentemente, wna histórica tentativa de acordo entre as indústrias e o governo dos EUA,

através do qual os fabricantes de cigarro pagariam elevadas multas para cobrir os gastos

do sistema de saúde com doenças derivadas do tabaf!lsmo. colocou em evidencia os

enormes prejuizos do sistema de saúde em Virtude do tabagismo.

No BrasH, a situação é sinúlar. Estima-se que as perdas devidas ao
tratamento, pelo sistema público de saúde, de doenças associadas ao consumo do cigarro e
do álcool, chegue, em nosso Pais. à casa dos bilhõcs de dólares ao ano. Isto sem levar em

cOMideração os prejuizos decorrentes da perda de produtividade do enfermo. das licenças
d,' trabalho, do ábsenteismo e dos problemas SOCiais e familiares associadcs a'l COMumO
desses produtos,

JUSTIFICATIVA
A Cãmara dos Deputados. sensivel ao trágico problema. prop<is e

aprovou a Lei n' 9.294. de 15 de Julho de 1996.' que "dispõe sobre as restrições a,

propaganda de produtos fumigeros, bebidas alcoólicas. medicamentos. terapias .e.

defensivos agrícolas, nos termos do § 4' do an. 220 da Constituição Federal". EntIe outru

'disposiçõcs, essa norma jmpõs algumas limitaçõcs à publicidade dos produtos derivados
do álcool e do tabaco. As disposições, porém, além de brandas, tem, sido contornadaa,
graças à criatividade das nossas agencias de publicidade.

Tal situação éI grave, dado q~ a publicidade e o principal
mecanismo à disposiçio das indústrias do tabaco e do álcool para atrair o jovem e, mim,

perpetuar e alargar o mercado consumidor de ci~s e de bebidas. A associaçlo desses

Este projeto visa proibir o incentivo ao conswno de bebidas
alcóolicas e evitar males como por exemplo, a grave e pór vezes fatal doença do
alcoolismo , sem contar nos altos custos que a Saúde Pública precisa destinar a es1aS
doenças, que evitadas, poderiam ser direcionados a outras necessidades primordiais do$
hospitais

Sala das Sessões, 1 197.
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prodUloS à saúde e ao desempenho atlético é urna das fonnas mais cruéis de publicidade,

por ser enganosa, em face das inúmeras evidências de relaçio entre os hábitos do

tabagismo e do alcoolismo e o desenvolvimento de doenças dos aporelbos respiratAirio e

gástrico.

Por tal ruio. apteSCntam05 esta proposiçio, que visa apcrfei~ a
Lei vigente. proibindo a propaganda de bebidas alcoólicas e prodUlO5 deriYldos do tah&co

em manifestações desportivas de qualquer natureu, disposiçio jà adotada em divenos

paises. inclUllive na Qri·Bretanha, onde o automobilismo é despono tradicional.

Entendemos que esta iniciativa acomponlta a teDdeDcia mllldial
de controle do consumo de prodUlO5 danosos à glide e. cientes da sua rel.ia, pedÍmos
101 nobres Pares o nccessírio apoio pera a sua aprovaçio. . . . - .

Sala das Sessões. em 13 de janeiro de 1998

,teJ/lu dá U!~h
Deputado JORGE wu.soN

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDESACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

~PúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULovm
Da Ordem Social

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a infonnação, sob qualquer fonna, processo ou
veículo não sofrerão qualq~er restrição, observado o disposto
nesta Constituição.

§ 1° - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em
qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto
no art. 5°, IV, V, X, XII1 e XIV.

§ 4° - A propaganda comercial de tabaco, bebidas
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a
restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e
conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios
decorrentes de seu uso.

§ 5° - Os meios de comunicação social não podem. direta ou
indiretamente. ser objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6° - A publicação de veiculo impresso de comunicação
independe de licença de autoridade.

LEI N° 9.294. DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO
USO E À PROPAGA~~A DE
PRODUTOS FUMÍGEROS, BEBIDAS
ALCOÓLICAS, MEDICAMENTOS,
TERAPIAS E DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS, NOS TERMOS DO § 4°
DO ART.220 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Art. 5° - As chamádas e caracterizações de patrocínio dos
produtos indicados nos artigos 2° e 4°, para eventos alheios à
programação normal ou rotineira das emissoras de rádio e
televisão, poderão ser feitas em qualquer horário. desde que
identificadas apenas com a marca ou "slogan" do produto. sem
recomendação do seu consumo. . .

§ 1° - As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda
estática existente em estádios, veículos de competição e.locais
similares.

§ 2° - Nas condições do. "caput", as chamadas e
caracterizações de patrocínio dos produtos estarão liberados da
exigência do § 2° do art. 3° desta Lei.

Art. 6° - É vedada a utilização de trajes esportivos,
relativamente a esportes olímpicos, para veicular a propaganda
dos produtos de que trata esta Lei.

PROJETO DE LEI N° 4,111, DE 1998
(Da Sra. Maria Valadio)

Liaita a veiculaçlo de publicidade de bebidas alcoólicas e d6
outra. providlnciaa.

(APIllSE-SIl AO PROJETO DE LEI 4.846, DE 1994)

o Congresso Xacion.1 doereta:

An. I' A propaganda comerci.1 de bebidas alcoolicas nas
emissoras de radiodifusão sonora epermitida somente entre as vinte e duas e as seis ho~.

An. 2' É vedada a propaganda comercial de bebidas alcoólicas
nu emissoras de televisio.

An. 3' A publicidade de bebidas alcoólicas contem. em funçio da
natureza do vciculo de comunicação utílizado. advenêncI3 escrita ou falada. 3travcis das

seguintes frases. usadas seqüencialmente. de fonna slmultànea ou rotativa. nesta última
hipótese devendo variar no màxlmo a cada CinCO meses. escntas de tbrm:l leglVel e

ostensiva:

I - nio dirija apos Inb'Cnr bebIdas aleaoheas:

·11- ocor.sumo excessivo de álcool ê danoso à sauder

III .. o consumo do álcool durante n ~Jra\'laez ·'po':~ prejudicar o

bebe:

IV .. emc o consumo exceSS1\'O de bebidas alcoólicas.

An. 4' Aplicam·s~ aos rOlulos das ~mbllagens de bebidas

alcoólica5. exceto s~ destinadas 3 exponaçio. as disposições do amBo ant~rior.

An. S' A propaganda de que nata esta lei nio poderá associar o

produto ao ..pone. ao desempenho saudàvel de qualquer ativIdade. .1 conduçio de

, veiculos e a imagens ou idéias de maior exito ou sexualidade das pessoas.

An. 6' O Poder Executivo regulamentara esta lei em sessenta

dias. contados da data de sua publicação.

An. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
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Art. 8' Revogam.se o art. 4' da Lei n' 9.249. de 15 de julho de
1996. que "dispõe sobre as restnções ao uso e .. propaganda de produtos fumigeros.
bebidas alcoólicas. medicamentos. terapias c defenSIVOs agricolas. nos tennos do § 4- do

art. 220 da Cons!itulçio federal'. e as demais disposições em COnlranO.

JUSTIFICAÇÃO

o consumo do álcool vem crescendo junto aos jovens. em parte

sraças a agressiva publicidade na lelevisio. Trata·se de publicidade que explora.
.inclusive. recursosJi vedados pela Lei n' 9.249. de 1996. taIS como o apelo ao maioràxito
ou a sexualidade das pessoa•. Conseqllenlemente. para cOibir o abuso d. ptOpIpnda e
e,itar problemas de interpretação da nonna juridlco. enreridemos que resta apenas a
altemam'a de proibir. por completo. a publicidade do alcool na telC\'isão

•Alem dos potenciais danos i saúde. que reduridam em maior
incidência de diversas enfermidades. ::lis como a diabete. a. cirrose hepjtica e al........
formas de úlcera. o consumo do álcooi agrava problemas sociais já endõmicos em nosso
PaIs. Ws como o elevado Indice de mortes 110 lIins/to e de violencia~ a'mulltrr e a
familia. Trata.... portanto. de vicio ~iaJmente pernicioso. a ser tenazmente com1Mtido.

Ap<esenlll1lOS. :lOis. esta pt'oposiçio que limita a propapnda de
bebidas alcoólicas de fonna mais rigorosa do que o fez a Lei n' 9.249. de 1996. Proíbe.
alem disso. a publicidade de bebidas alcoólicas na televisio.

DIda agravidade dos problemas sociais' inerentes .. alcoolismo.
ped,mos lOS Nobres Pare. o necessino apoio a esta proposta. q~e re;;~;~~' d~' ;;"'nde
relevincia pua a sociedade brasileira.

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELÃ'
COORDENACÃO DE ESTVDOSLEGlSLAm'os·c.DI

CONSTITmçÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO V
Da ComunicaçioSocial .

Art. 220 • A manifestaçio do pellSament~. a cria'çld, áe,..pressilo
e a infunnação, sob qualquer fonna, processo ou veiculo .10 sofrerilo
qualquer restriçilo, observado o disposto nesta Constituiçilo•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••__...__~••••I.: .......J•••• ,"

l '4' - A propaganda comercial de tabàCo; bebidaS alc061íc'às,
agrotóxicos, medIcamentos e terapias estará sujeita li restrlçõés lesais, ;
nos termos do inciso 11 do parágrafo anterior. e conterá, sempre que
necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

§ 5' - Os meios de.comunicação social nilo podem. direta ou
indiretamente. ser objeto de monopólio ou oligopólio. . .'

§ 6' - A publicaçlio de veículo impresso de comunicaçiio
índependo de licença de autoridade.

LEI N- 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

DlS~E' SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO
E A l!ROPAGANDA DE PRQDUTOS
FUMÍGEIlOS. BEBIDAS ALCOOLlCAS.
MEDICAMENTOS.. TERAPIAS E
DEFENSIVOS AGRlCOLAS. ~OS TERMOS
DO § 4' DO ART.220 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Art. 4' • Somente será pennitida a propaganda comercial de
bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e lelevisio entre as vinte e
uma e u seis bons. .

§ 1'· A propqanda de que trata este anigo nlo poderá associar
o produto ao esporte ollmpico ou de competiçio. ao desempenho
salIdivel de qualquer atividade, à conduçio de veiculos e a imagens
ou idéiu de maiorexilO ou sexualidade das pessoas.

§ 2". Os IÓlUlos du embtlaaellS de bebidas alcoólicas conteria
~venência nos seauintes termos: "Evite o Consumo Excessivo de
Alcool" . - .

PROJETO DE LEI N! 4.144, DE 1998
(Do Sr.~rtoV~dão )

Modifica a Lei n. 9.294, da 15 da julho de 1996, proibindo •
divu1gaçlo de andncio. de cigarro. e d...i8 produto. derivado.
do tabaco noa ..ia. d. coeunicaçlo .ocia1 conce••ionlrio. do
Poder Pl1bllco, e di outra. prÕ"idlncia••

O Congresso Nacional decreta: .

Art. l' O caput do ar!. 3' da lei n' 9.294, de 15 de julho de 1996.

pusa a visorar com a seguinte redaçlo:

"Att. 3° É proibida a propaganda ~merciai dê ciprros e demais

produtos fumiaeros ouderivados do ta1lroc?" nas emissoras de radiodifusio sonora e de SOIlS
e illl&aenl e ftoi demais meios de con,runie&çio social ~essionirios do Poder Público."

Art. 2' Adite-se à Lei n' 9.29~.de 15 de julho de 1996, o seguinle

"Art 9" A infringência às diSposições desta Lei ~ujeitará o infrator

à pena de ttiulta. no valor de dois mil a dez mil reais.
~ § I' Na rezncidência, apUca·se a~~~m d9bro.

§ 2' As emissoras de radiodifusio sonora e de sons e imagens

ficam sujeiw. na reincidência, i pena de sUSJlCnsIo. alé doi~ dias,".:'. .
Att. 3' O Poder Executivo regulamentará !S disposições desta lei

em noventa dias, coDlldos a panir da sua publícaçlo.

Att. 4' Esta lei entra em vigor na data de SUl pubUcaçIo

Art. 5' Revogam... as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n' 9.294, de 15 de julho de 1996. que "dispõe sobre !S

restrições à propaganda de produtos fumigeros. bebidas alcoólicas. medicamentos,
terapias e defensivos agricolas, nos tennos do § 4' do alL 220 da ConstilUiçio Federal",ja
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1i1llÍ.. a veicullÇio de propaganda de tabaco nos meios de radiodifusio sonora e de sons e

ilftl8CllS.

É preciso reconhecer, porém, que a IimitlÇio do t&bqismo

dlmulCla iniéi&livu mais rigorosas, que eliminem por completo a prcIIlI8IIIda doi
pmdutos fumlpros nos meins de maior penetraçiD junto ao público. Nesse semido, a Lei

rf' 9.294 representou apenas um primeiro puso, ainda que importante, no COttIIIlle desse

leftIvcI vicio. edemanda ulterior aperfeiçoamento.

§ 30
- Consideram-se infratores, para efeitos deste artigo, os

responsáveis pelo produto. pela peça publicitária e pelo veículo de
comunicação utilizado.

PROJETO DE LEI N2 4.160, DE 1998
(Do Sr. Mdir Cabral )

Esla iniciativa tem por objetivo melhorar as disposições vigentes,
proibindo a publicidade nos meios de comunicação social que dependam de outorp de
concessiD da pIJte do Poder Público. Incluem-se neste caso. principalmente. a emissoras
de lllcIiodiftJslo SOtIOI& e de sons e imagens.

A proposiçio modifica, em especial. o caput do art. 3· da Lei n·
9.294, de 15 de julho de 1996. Com tal modificaçio. a publicidade do Iabaco ficari

muita a revistu, joroaiJ, impressos em geral, inclusive outdool$, sala de cinema e
.-elhtldos. .

ColIvencidos da relevincia da proposiçlo, esperamos contar com
o apoio dos nobres Pares, necessirio à sua aprovaçio. . '. . .

.
Obriqa que, na publicidade de bebidas alco61icas, se faça manç&o
ao cri.. previsto no art. 306 do C6diqo de Transito Brasileiro e
d6 outras providlnciu.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 4.846, DE 1994)

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1° - Os rótulos e as embalagens utilizados na
identificaçio ou no acondicilllllllIlCl!to de bebidas, nacionais ou importadas, C'JII1

qua\queI' teor alcoólico, devem portar, de modo legível e bem exposto indicativos do
crime que se comete com a Il1o observância do artigo 306 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.

SIIa du Sesslies, em 5 de fevereiro de 1998

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA.
.COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - c~~!!

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE ,!996
. ~ .1 .. I I ••••• ·"1

DISPÕE SOBRE AS RESTRICOES"ÀÕit:j§Ó .
E À" PROPAGANDA DE PRODUTOS'
FUMíOEROS, BEBIDAS AT'.r.OÓUC:AS:"

MEDICAMENTOS,' TERAPIAS· 1E
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, NOS TERMOS
DO § 4° DO ART.220 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

..........................................................................~ .

Art. 2° - Os termos do artigo 306 da Lei nO 9.503,
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, devem ser impIessos e
afixados de modo asemn vistos e lidos por todos, nos balcões e nos acessos de todo
e qualquer estIbeleeimr:Dt, comercial ou Il1o, onde se ofereçam, ao coosumo,
bebidas alcoólicas ou outras drogas que contenham substâncias de efeitos análogos.

li" . A publicidade a que se refere o "caput" deste
artigo é obriglttÓria e de responsabilidade do estabelecimento, comercial ou Il1o, na
pessoa de seu proprietário, responsável ou preposto.

§ 2· - A Il1o observância no disposto neste artigo
implica na interdição tOlal e imediata do estabelecimento por parte de qualquer
autoridade federal, estadual ou municipal, do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 3" • O ministério ou órglo a que couber a.
coordenaçio máxima do SÍ5tllll1a Nacional de Trânsito detenninaní, no prIIZO

~ de~ dias contados a partir da publicação desta 1ei, por portaria, as
dímeIIsões JIIIDIJlI8S dos cartazes a que se rerem o "caput" deste artigo, indicando os
pIddIes igDlÜnllllll lIÚI1ÍIJI05 dos, ancteres que poIISlIIIl ser utilizados na
CODIpOIiçtodotextopublicitmo. .. ..:.. • . 'v<' ,= ~2 ~b ~ln':i:-

Art. 3'. N··. ..':-.I~'de ·L~,.;?p1ql!l(rl. ;1) ~r!1 "1 "
. • '. ~ ."~_._ DC01UlIS lW:lIOJ1ClIlI, em

qualquer veicukÍ'o na mldia em geral, será sempre obrigatória a menÇao, impressa
ou verbal, ao artigo 306 da Lei DO 9.503, de 23 de setembro de 1997, esç1arecendo
se. expteSsa e c1arlImente, ao usuário e consumidor, que é crime conduzir veiculo
automotor, na via pública" sob a influencia de álcool ou substância de efeito
1IJÍ1OiO•

Art. 3° - A propaganda comercial dos produtos referidos no aÍ1igo
anterior somente será permitida nas emissoras de rádio e televislo no
horário compreendido entre as vinte e uma e as seis horas.
......................! .

Parágrafo Único - Nilo será tolerada ou admitida a
lJI'llPIl8IIDda de bebidas alcoólicas sem a observância DO disposto no "caput" deste
litigo e na sua iDfiingincia Slrio punidos os n:sponsãveis tom' as mesmas penas
pteYistas JlIl8 os.infratores do artigo 306 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997.

publicaçio...
Art. 5" - Esta lei entrará em vigor na data de sua

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

f\.

:' .. :.." "".: ,._ : •. . Art. 4° - Os fabricantes'nacionais e os importadores
de bebidas estraIIgeÍIlIS terio IDD prazo máximo de 180 dias para atenderem as
.exig&1cias desta.Lei DOS rótulos dos v&!lilhames e nas embalagens de bebidas.de
qual~ teor alcóolico.

de 1988.Saia dás Sessões'.."em de /'

_( r!
~ 7,j..,-_. '.-!-J
/

ALDmCABRAL
Deputado Federal

PFlJRJ

Art. 9" - Aplicam-se aos, infratores desta Lei, sem prejuizo' de
outras penalidades previstas na legislação em.vigor. especialmente no
Códiao de. Defesa do Consumidor, as seguintes sanções:

1- advertancia;
11 - suspensão, no veiculo de diwlgação da publicidade, de

qUl\lquer outra propaganda do produto, por prazo de até trinta dias;
III - obrigatoriedade de veiculação de retificação' ou

esclarecimento para compensar propaganda distorcida ou de má:f6;
IV - apreensão do produto;
V· multa de RS 1.410,00 (um mil quatrocentos e dez reais) a RS

7.250,00 (sete mil duzentos e cinqüenta reais), cobrada em dobro, em
triplo e assim sucessivamente, na reincidência,

§ 10 - As sanções previstas neste artigo ))OlIerão ser aplicadas
gradativamente, e, na reincidência, cumulativamente, de acordo com
as especificidades do infrator.

§ 2° - Em qualquer caso, a peça publicitária fica definitivamente
vet!lda.
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JUSTlFICACÃO

o presente projeto de lei se justifica ante a necessidade
urgente de se acercar o novo Código de Trânsito Brasileiro de legislação subsidiária
que lhe dê contornos de apücabilidade inquestionável.

Assim, instrumentos legais e institutos próprios devem ser
concebidos visando limitar os efeitos da ProPaganda de bebidas alcoólicas; sabendo
se que o novo Código de Trânsito Brasileiro erigiu à condição de crime o ato de
conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância

. de efeitos análogos, exponÍlo a dano potencial e incolumidade de outrem.

PROJETO DE l,EIT :N':!Jo2!H~ IDE l~}~g

(Do Sr. Dilso Spçi'afiCll)

Proíbe a publicidade de bebidas alcoólicas no rádio e na
televisAo e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI UO 4.846, DE 1994)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 111 E vedAda a prc,p3.t;2:!"ul'1 WffiGfclJ.l d:= l:i';bit±G .:J.J..~GótkáS

nas emissoras de radiodifusão sonora c de sons e tm1J.g~ns.

Pretende a lei proposta que na publicidade, a partir dos
rótulos e das embalagcns, se afixem mensagens elucidadoras do crime que se
com:t: à !uz do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Infere-se que, desta
proVIdenCIa, os condutores de veículos automotores estarão constantemente
informados para que não pratiquem o crime previsto no mencionado artigo 306 da
Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997. ... .... ..

Art. 2" A publicidade d:; bebidns a!t;oólicM contem.. nos demais

veiculas e em função da natureza do veiculo cld ciJmUniC2çiio uulü:J.do. ad'lc:rr':ncía escrita

ou falada.. através de frases. usadas sequencialmemc. de fOmia SlifiU~tiP~[1. ou fotativa.

nesta última hipótese devendo vanar no ma.'timo a cJ.!h cmco meE~S" escnt'15 de tünna

legivel e ostensIva

Art. T Revogam-se as disposições em contrario.

A.rt. 6° Esta lei entrU em vigor t13 daU de sua publical;ào.

Art. 50 O Poder Executlv') regularncnumi esta lei ~m noventa
4(as.,cpntadps da.data de sua publicação.

Parágrafo imico. O teor cbs f'ra:e~. a -SEr elahmadns pelo Poder

Executivo na regulamentação dt':sta leI. devera dest1car os riscos á S:3.úde decorrentes do

alcoolismos e a incompatibilidade entre a ingestão d-: bebid.2s alcoólicas e a condu;-..ão de

veiculas motonzados

o~onswno de bebidas alcoúlic.'1'3 e esnmulado p:la prop3ganda

nas. NeiCul~s. :~e c~~~ação de .m~a.., especialmdHe a, tt'levifã~~~?rr)L~~?f,~~
promulgaçao ~Le.l_no 9.249. ~e 19.96. ~ as restnç5es ~mpl)sta.s p,e!o ::,ô*!.l~Jia ~~~ c.>
do Adolescente. o ano de 1997 ,era lembrado p<lo recorde no co;mU"l1O de bebidas
alcoôhcàs"no pàii.·é!!petialiticnté einre os Jovens. . - .

JUSTIFICAÇÃO

Art. 3' Aplicam-se aos rotulos das embalagens de bebidas

alcoôlicas. exceto se destinadas à exporTação. as dispfJstç6es do amco anteoor.
Art, 4~ A mirnção as dispO;;IÇÔ~S desta lai SU'Gltlm o produtor e o

diStrIbUidor àe bebIdas alcoohcas a pena dt;; mulu. nü valor de duzi~n{Qs a dOIS mtl reais.

cobrada em dobro em caso de reinCIdênCIa.

. É .de se esperar o melhor acolbinÍeIÍto jj"presenie
prop~SI~, 'posto. q~.. oportona ~o é,. atende aos. ~itos de
constitucllln~~e. Jundicldade e.boa técruca legISlativa, interférindo diretamente
nas ~elhores. ~tenções de quantos?,,~c;sta Casa, formularam o nóvõ'C3Qígo 'de
Trânsito BrasilClI"O. .• "L- ......:. . . - C, . If:IJfl010q ')nr.L

t)!;~:: ·~;".d .) SJI!:"r; (H:/ :..... ~.... : ~: ~ "'nn"Jq

I.. ;~:~ni~ ;,",": :É'a;justificação. 'l~íL ;, ~'" .:é ::lO oB:tidi01q

,... .1010mo1uE
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ALDIR CABRAL
Depatado·Federal

PFLIRJ'" . o,.

,f~'"'''' ~'LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
o,.: . COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI'"

o projeto obriga a que nos estabelecimentos, comerciais
011 não, se afixem informes sobre o crime decorrente da direção sob efeito de álcool
e detemIina que na publicidade de bebidas alcoólicas as mesmas advertêncías se
façam, não se tolerando a omissão da informação, elevando-se esta mesma omissão
à qualidade de crime, apenado com as mesmas penas do artigo 306 do Código de
Trânsíto Brasileiro.

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

1[;'",:-,\." ..•

fJ.~").- .::.~' .....:! 'I.i Com tal objetivo em mente. oferecemos a nossos Pares esta
pro~f!.~" qU~op.;~i~, a publicidade de b.bid.1s alcoólicas no radio e na televisão.

Esperamos contar 'com o apoio de todos para. aD3eguliJ a sua ap?6Y'H!'~f). dada a relevância

dos p~~blem~'~iais i~erentes ao alcoolismo

Sala das Sessões. em de de 199

:-f,· ..

"td1 ,.:~

o consumo do álcool está relllcioMcio 11 gr.mde nUmero U~

acidentes automobilisticos e de cnmes. inclusive hcmüfidos. PlUa limitar esse imenso
ab~· no consumo do produto. vemos como Í!nÍca altf.:mauva a proibição da sUa

publicidade na televisão.

Seção II
Dos Crimes em Espécie

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPíTULO XIX
DOS CRIMES DE TRÂNSITO

. , ...... o.' ",.1; _ ~ •

:.r,.
.1

';'" '.i .,:,.

:... : :~n.;.'i :-i. l.l~ i

r.... {'('L ::~r:; ;j':';(,.,

. .:tu ..

..; .
. ;~.

"LEGISLAÇÃO CITADA A.NEXADA. PELA
COORDENAÇÃO DE ESnmOS LEGlSUTIVOS • cem"

Art. 306 - Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a
influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a
dano potencial a incolumidade de outrem:

Penas - detenção, de seis meses a três anosl multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.

LEI N° 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS,
BEM COMO DA CONTRJBlTlÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊ.NClAS.
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Ar!. F - As bases de cálculo e o valor dos tributos e contribuições
federais seràD expressos em Reais.

Art. 2" - O imposto clt' renda das pessoas jurídicas e a
contribuição socí.ll sobre o lucro liquido serão determinados segundo
as norrnas da legislação vigente, com as alterações desta Lei.

LEJ[ N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE O ESTATeTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ
OCTRAS PROVIDÊNCIAS.

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. I" • Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao
adolescente.

Art. 2" - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa
até 12 (doze)1 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre
12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade.

Parágrq/o único. Nos casos expressos em lei. aplica-se
e:<cepcionalrnente este Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 21
(vinte e wn) anos de idade.

Art. 30
- A criança e ° adolescente gozam de todos os direitos

fi.mdamentais inerentes à pessoa hwnana, sem prejuizo da proteção
il1ltegral de que trata esta Lei, assegurando-se-Ihes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade.

" .._..

··~· •• ..·, •••~·."•• ',••• ? u .
fL1"ICI.fl

PRO.JJETO DE LEI N" 4.215, DE 1998
(Da Sra. Lidia Quinan)

Altera a Le:l f12 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispeie sabre
as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros,
bebid~G alcoóliuas, roêdieam~ntos, terapias e defensivos
a:1ri.col,!,Só f lW8 tt2nIiOS do § 42, do artigo 220 da. Constituiç!o
F'.deral.

(APENSE-SE AO PF8JETO DE LEI N2 4.846, DE 1994)

através das seguintes frases, usadas seqllencialmente, de fonna simultànea ou rotativa,

devendo variar a cada cinco meses, todas (lICCedidas da afinnação "O Ministério'da &lide
Adverte":

I - o consumo de bebida alcoólica compromete a coorde~
motora e os reflexos;

II - o consumo de bebida alcoólica leva à dependCncia fisica e
psiquica;

III - o consumo de bebida alcoólica pode cauSar a insuficiência
hepática e cirrose:

IV - o consumo de bebida alcoólica jlOl!e' causar nervosismo,
insânia e impotência sexual;

V - o consumo de bebidas alcoólicas pode causar gastrite e úlceIll
gástrica;

VI - ingenr bebida alcoólica dwante a gravidez pode p<cjudicar o
desenvolvimento fetal; ''''(1'

VIl - conswnir bebida alcoólica dwante a amamentação Pode
causar danos cerebrais ou hepáticos ao bebê."

An. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

An. 3' Revogam-se as disposições em contrario.

JUSTIFICAÇÃO

O consumo de bebidas alcoólicas tem se ampliado cada vez mais
em nossa sociedade. Documentos do Ministério da Saúde indicam uma p",,'lI!encia de 8%

a 10% de abuso e dependência do álcool e sugerem que entre 9% e 32% dos leitos de

hospitais getais do pais são ocupados por pacientes que apresenwn consumo abusivo de
bebidas alcoólicas.

Um dos fatores que estimulam o crescente COIISumo de bebidu
com álcool é, sem duvida, a propaganda em todos os meios de comlDÚcaçio comercia!,
que seduz as pessoas com suas mcmagcns e imagcll5 de ulegria e bem estIr, de bom
posicionamento social, de sucesso, e assim por diante.

Nio é preciso destacar com maior profundidade as problenlas e

prejuizos decorrentes do consumo indevido do álcool. Bula lembrv-nos da sua fnIima
relação com a diminuição da capacidade de tIabalbo, com acidentes de ldJIsito";:de

lIabaIho, com doenças orgânicas de toda a espécie, com delitos, lIan!IlOmos Wniliares e
violências em geral.

A Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, bem como O DecreID n"
2018, de l' de outubro de 1996, que a regulamenta, nio foram elicicntel cr-: a

advertência em proplgllldas sobre os males causados pelo uso de bebida a1coólic:u,
limitando-se a exigir que conste nos rótulos du cmIMlqens a expresdo • E'i.ile o
Consumo EXcessivo de Álcool". .-:- 'c • ' "~l!o ,.::i!'J :\lt" u.iJuQ''l

." _.' ."" ...Entendemos que a população em geral, principalmente os jovens,
devem ter conhecimento e consciência dos terriveis danos que o álcool pode causar,
inclusive da potencial dependência fisica e psiquica. Danos estes que nào se limiwn aos
propnos consumidores mas estendem-se para a familia, para os amigos e para toda a
sociedade.

:. '~"/l' ',-, ,: • É com o propósito de que os problemas decorrentes do consumo

constante e abusivo das bebidas alcoólicas sejam bem divulgados e que as pessoas tomem

consí:i!nCla maior éIa5 Conseqüências deste hábito, que apresentamos o presente Projeto de

Lei, n qual esperamos, com a ajuda imprescindível dos ilustres colegaS'desta coSi' ver
apro~~ para'ó oemda sociedade brasileira. . .-

oCongresso NMlOnal decreta:

Ar!, 10 O artIgo 4' da Lei n' 9.294. de 15 de Julho de 1996, passa

a vigornr acrescido de um § 3' com a seguinte redação:

Sala das Sessões, em de de 199.

"An.4'

§ 3" i\ propaganda contera, nos meios de comunicação e em

função de suas camcteristicas. advertência escrita ou falada sobre os maleficios do álcool,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATtVOS - CeDI

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO
E À PROPAGANDA DE PRODLTOS
FUMÍGEROS, BEBIDAS ALCOÓLICAS.
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MEDICAMENTOS, TERAPIAS "' É
DEFENSIVOS AGRiCOLAS, NOS TERMOS
DO § 4° DO ART.220 DA CONSTITUI~O

FEDERAL.
.......................................................................................n ••••••••••~ .

Art. 4° - Somente será pennitida a propaganda comercial de
bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão entre as vinte e
uma e as seis horas.

§ 1° - A propaganda de que trata este artigo não poderá associar
o produto ao esporte olímpico ou de competição, ao desempenho

saudável de qualquer atividade, à condução ,de veiculos e a imagens
ou idéias de maior êxito ou sexualidade das pessoas.

§ 2° - Os rótulos da!; embalagens de bebidas alcoólicas conterão
advertência nos seguintes tennos: "Evite o Consumo Excessivo de
Álcool".

Art. 5° - As chamadas e caracterizações de patrocínio dos
produtos indicados nos artigos 2° e 4°, para eventos alheios à
programação normal ou rotineira das emissoras de rádio e televislo,
poderão ser feitas em qualquer horário, desde que identificadas
apenas com a marca ou "slogan" do produto, sem recomendaçlo do
seu consumo.

JUSTIFICAÇÃO

Embora. recentemente. aprovado o novo Código de TrinsilO

Brasileiro, que trIZ parimetro, de fiscalizaçlo e penalidades mai, severos, em re1açlo ao
C<KISUIIIO de bebidas alcoólicas peio CondUlOr de veiculo automotor. julgo que é necetSàrio

adolar-se medida legal complem<nlar. no que Ilnge a e,.. maleria. poi, .:10 evidente' as

difICuldades'de se exercer a vigilãncia generalizada dos mOlOriS1lS.

Refiro-me a proibição de que ,e comercialize bebidas alcoólicas is

mugeM das rodovias. práticas que tem possibilitado, a um grande nômero de c:ondu1oRs

imprudentes. muilo, dele, profissionai" ingerir dosage.. do produto. completamente

incompotiveis com a atividade exercida. ao voIatlte dos veiculos.
NIo há como se negar°falo de que, estando. facilmenle, disponíveis

a bebida alcoólica, nos estabelecitneBlO!-lindeiros is estradas. muilOS dos que dela nIo

flriam uso em siluaç10 invetu, acabam cedendo à tentaçAo de alguns &oles que, 1Odos

sabemos, podem ser falai,.

Obviamente. sempre haveria aqueles que, seja pord~ lCja

por ,ua nalweza transgressora, n:lo se absterlo do àlcool. ainda que de1enninaçõe5 lesai'

restritivas sejam implementadas. Os que este projeto pretende atingir. no entanto, sIo os

motoristas sem motivaçio especial pela bebida· em realidade. a grande maioria· mas que,

inadvenidamente, às vezes. se arriS<:alll no consumo do produto. enquanlo esllo em

viagem.

.~.,' ,;;' CAPÍTULO I ., ",', " OI"''';

,.. >~·J~t'':J,w ';UI ;.l,DisposiçôesPrcliminares .. )H,::.~·jL'1'· ..•.w,.

'Art., 1° ., O uso e a propaganda de produtos fumiienos nlio
proibidos em lei, derivados ou não do tabaco, de bebidas al~~i,~' ,.
de medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas estão sUjeItos as
restrições e condições estabelecidas na Lei nO 9.294, de IS de julho de '
1996, na Lei nO 8.918, de 14 de julho de 1994, na Lei nO 6.360, de 23
de-setembro de 1976, e na Lei n° 7.802, de II de julho de ,1989,1105,
'scus,respectivos.Regulamentos, e neste Decreto. ,'" '"(fi ",..,1 '''1ml

DECRETO N° 2.018, DE 01 DE OUTUBRO DE 1996

, REGULAMENTA A LEI N" 9.294, DE 15 DE
JULHO DE 1996, QUE DISPÕE SOBRE AS
RESTRIÇÕES AO USO E À PROPAGANDA
DE PRODUTOS FUMÍGEl'OS, BEBffiAS
ALCOÓLICAS, MEDlCA:\fENTOS,
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRiCOLAS,
NOS TERMOS DO § 4° DO ART.220 DA
CONSTITUIÇÃO.

de 1998.Sala das Sessões. em9.! ele

Resolvi. por isso. submeter ao exame do, colegas e da sociedade,

inicialÍva que pretende dar novo enfoque. De fato, caracterizamos a venda de bebida

alcoólica em estabelecimento conúsuo à rodovia como ilicito penal • provid!ncia que
apenas ao legislador federal caberia \Ornar. impondo multa à pessoa jurídica inftalOra e

pena de presuçio de serviÇO$ à comunidade, ao, proprietários e responsávei, pelo

liutciOllllJletllo da casa comercial.
Como conseqüência desse ttatame\l1O. enletldo que esWá,

sobremaneira, facilitada a fiscalizaçlo da medida proposta. nlo a cargo de wn órpo
especifico. senio de 1Odos os agenles de segurança pública competentes.

Éo que Iinhamo, a propor.

Analisando as propostas acerca do assunto. jà em trami1aÇlo 110

Congresso Nacional. entendi que nenhuma delas. nem mesmo a oriunda do Poder

ExecUlÍvo, Iêm as necessárias abtagência e precisio, no equacionamenlo do problema que

se nos coloca.

,·PROJETO DE LEI N°,4.538, Di; 1998 "
.(Do Sr. Unidno Q1Iároz)

:'"

Distingue COIlO crime o armazenamento, a venda ou • oferta' da
bebidas alc60licas em estabeleciaentos localisadcs .. terrenos
conUguos~'s faixas de domínio pllblico das rodoYis••

PROJETO DE LEI N° 4,469, DE 1998
(Do Sr. Jorge WiIIoa)

lo -.: oi;'
(AP~SE~~,;,AOPROJE'1'O DE LEI Na 4.846, ilE 1994)

er:l,.;.lniJfT~Ü .
tlL: ,.. ,,1.1>[;';, O Congresso Nacional decreta; •

Modifica 'a Lai na 9.294, de 15 de julho de 1996, obriqando a
ineerçlo de aenaaqen. alueivas aos prejuiso. da inqa.tlo de
bebida. na propaqanda comercial.

Art. I' ConsulUi crime o armazcnamentD. a venda ou a aferia de

bebid;;. al~;";i;;;;' 'em estabelecimentos localizados em lenenos COIIltiÜos is faixas de

dominio públieo das rodovias, sujeitos, os mesmos. à pena de multa 110 \'&101 de RS

5.000.00 (cinco mil reais). e os respectIvos proprieJírio"~ e emprepdos, na

medida de~ culpabilidade. à pena de~ de seMços à CllIDIaidade, pelo JllUO de

3 (tt!,) mese, a 1 (um) ano,

Art 2' O, estabelecimenlOS dê que __ lei cIeverIo afixar, em

local vi,ivclao público. aviso de que estio proibidos de comercializar bebidaS a1coó1icu.

Art 3' Esta lei entte em viSo1 na data de 1\1& publicaçIo.

(APEN8E-SE AO PROJE'1'O DE LEI Na 4.846, DE 1994)

oCongresso Nacional decreta:

An. 1·, É acrescentado ao ano 4' da Lei n' 9294. de 1S de)ulbo de
1996. novo plr&grafo com a seguinte redação:

§ 3' A propaganda comercial de b...bidas alcoólicas, em lodos os
veiculas de comunicaçio social, contem mensagem escrita ou falada com o $Cguinle
COIIletido:
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"O Ministcrio da Saúde advene: a ingestão de bebidas alcoólicas é
prejudicial asalide"

An. 2'. O Poder ExeculÍvo regulamenllrá o dispostO nC5ta lei no
prazo de sessenta dias contados de sua public:açio.

An. 3' Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua
publielu;ão.

.rusmICAçÃO

Medidas ',sando o combate ao consumo de derivados de tabaco e
de álcool. foram Incluidas na Cor,slltuição Federal em 1988. No entanto. somente fram
implementadas a panir da aprovação por esta Casa da Lei n' 9294, de IS de julho de 1996.
Referida legtslação estabeleceu rernlç6es claras a propagtmda comercial de derivados do
tabaco e de bebidas alcoólicas em emissoras de râdio e televisio, que pasuram a
veicula-Ias apenas apôs as vinte e u:na horas. No caso de fumo, a publicidade em todos os
veiculas de comunicação passou 2. incluir mensa2Cns alusivas aos danos causado:; por

esses produtos. :-lo caso de bebidas alcoólicas. apeRas as embalagens do produto passaram
a conter mensagem. sugerindo aos conswmdores que evitem o consmno ~xcessivo de

olcool.

O alcoohsmo é problema social de grande Importância em nosso
pais. tendo em vista os altos custOS envolvidos no tratamento de doenças a ele associadas
pelo sistema pUblico de salide. A perda de produtividade de seus usuários. com alto indico
de absentelSmo e de licenças de trabalho. e a desagregação de nlicleos familiares são
outros fatores que apontam a necessidade de medidas mais restritivas a publicidade de

bebidas alcoólicas. em especial àquela veIculada no ràdio e televisão.

Assim sendo. pretendemos com a presente proposta obrigar a
inserção dt: mensagem :llusiva :lOS preJuizos causados à saude pela ingestio destas

bebidas. a exemplo da obngatonedade prevISta na legislação \lgente no caso de
publiclClade de denvados do tabaco.

ConsIderando a relevância do tema tratado. esperatr.os conW com
o apoIo de nossos pares na Câmara dos Deputados para a aprovação da proposição que ora
apresentamos.

Sala das Sessii€,'c·"fOoC de 'rJ ~(l.-C de 1998.,--,\ .

'J,n
~;,u~e Wilson

LEGISLAÇÃO CITADA A:'iEXADA PELA
CooRDENACÃO DE ESl1lDOS LEGISLATIVOS _ CeDI

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO
eso E À PROPAGA1'.'DA DE
PRODUTOS FUMÍGEROS, BEBIDAS
ALCOÓLICAS. MEDICAMENTOS,

TERAPIAS E DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS, NOS TERMOS DO § ~o
DO ART.220 DA CONSTITUIÇ,l.O
FEDERAL.

.................................................................................................................
Art. 4° - Somente seMi pennitida a propaganda comercial de

bebidas alcoólicas nas emissoras de radio e televisão entre as vinte e
uma eas seis horas.

§ 1°· A propaganda de que ttata este artigo não poderá associar O

produto ao esporte olimpico ou de competiçio, ao desempenho
saudável de qualquer atividade, à conduçio de veiculos e a ima2ens
ou idéias de maior êxito ou sexualidade das pessoas. -

§ :zo - Os rotulos das embalagens de bebidas alcoôlicas contemo
advertência nos seguintes tennos: "Evite o Consumo Excessivo de
Álcool".

Art. SO - As chamadas e caracterizações de patrocinio dos
produtos indicados nos artigos 2° e 4°, para eventos alheios à
programaçio normal ou rotineira das emissoras de nidio e televisão,
poderão ser feitas em qualquer horârio, desde que identificadas
apenas com a marca ou "slogan" do produto, sem recomendação do
seu consumo.

§ I • As restrições deste' artigo aplicam-se à propaganda estática
existente em estádios, veiculas de competição e locais similares.

§ 2· Nas condições do "caput", as chamadas e caracterizações de
patrocínio dos produtos estamo liberadOS da exigência do § 2° do ar!.
3' desta Lei.

PROJETO DE LEI no 4.528, DE 1998
(DO SR. RAIHtJNDO SANTOS)

Obriga a propaqanda de bebidas alco6licas a conter advertlncia
&Obre oa perigos do alcoolismo e dá outras providências.

(APEHSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.846, DE 1994)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA

An. I' O. anúncios. vídeos de propaganda e embalogens de bebidas alcoólicas coIl)Crio
obriploriamente mensagem clora sobre os perillOS do alcoolismo para a saiJde e inu:gridade
pslquica dos_consumidores.

M. 2' A falta da mensagem de que trata a p<esente leiim~ em mulla equivalente a
dez por cento das vendas do produto anunciado ou prestaçio equivalente de servilJOS sociais
JlIl& recuperaçio de pessoas dependentes de quaisquer drogas reconhecidas como
formadoras de dependência, inclusive de bebidas alcoólicas.

Art. 3' Esta lei entra em villOr na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrmo.

Sala das Sessões, em

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto pretende que à bebida alcoólica. seja dado o mamo
tratamento comercial de propaganda que já é dado por lei ao cigarro. SIo ambos dropa que
causam dependência, prcjuÍ205 extraordinários à salide IIsica e mental do cidlldlo e de lia
famllia.

Das mais teníveis e desolado<as é a visio de uma famllia lidando
desesperada com seu chefe ou um de seus filhos quando tenham caldo no vício da
bebida. A saúde já deteriorada ele quase sempre passa a ser também dependente
econômico, humilhado e desesperado sem poder livrar-se quer da dependência quer
da vergonha de privar os que o amam da sua colaboraçio no sustento da famllia.
Ou perdem o &mor próprio e o auto-respeito ou fogem das responsabilidades na'
quase inconsciência do estado de embriallOez.

O problema muitas V=.5 pode ser evitado apenas por precauçio desde o
inicio da vida adolescente. Entretanto convidado. e estimulados pelo charme doa
propagandas coloridas e movimentadas. com apelo do p<esença de simboloa de
beleza de que se serve o consumo em massa dos videos de televisio, é diRcillO
jovem nio sucumbir ao ptímeiro gole, á alegria falsa dos sellOintes e ao pari.., doa
demais.

Se o fumo oferece parillO ao pulmlo e ao coraçio. o álcool igllllmeNo
oferece riseo aos rins. ao ligado e. dependendo do quantidade e circunslAncia
também lO COtlçio c, certamente, ao çerebro, O risco í: idêntico. motivo pelo qual
pretendemos que sua comercializaçio tenha idêntico tratamento de prevençIo
contra oa riscos de saiJde.

Ê nossa justificativa.

_/
Sala das~•• em 20 de maio de,I99I.

J.~ -. #- ,
DeputadõlWmwido~

PROJETO DE LEI N!!. 4,618,.DE 1998
( Do Sr. TeImO Kirst )

Torna obriqat6ria mensagem alusiva AOS danos do a1coo11••0 sobre
a .aMe na. ltIIba1agens, e na divulg;tç&o de marcas de bebida.
81c601ic••• dA outras providlnc.t.aa.

(APENSE-S\!: AO PROJETO DE LEI No 4.M6, DE 1994)
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o CONGRESSO l'ACIoNAL DECRETA:

Art.l'-'- O" ãIlIlfieíõr"'Vid_-clip.·~~ OUIlU fOlJ1ll dnlivul!!'Çlo dadnodos I
propaganda de bebidas alcoólicas conterão de modo claro e visivcl advcnCnci. relativa aos
efeitos adversol que podem provocar sobre a saúde,

Art. 2' - As embalagens de bebidas que contenham alcool devem exibir de modo
claro, além do teor alcoólico, indicação do. dano. que a dosagem pode causar a saúde ou lObre
cumes quanto i medição de jnstlU~t05 de controle de trâmite.

Art. 3' - O. fabricante. e enguralidores de bebidas tém 12 meses para adJprar 0$

rótulos de sua embalagem a presente Lei.

ArtA' - No caso de produto. importado. é responsabilidade do importador o
cumprimento da presente Lei.

Art. S' - A infração da presente Lei é punível com multa equivalente ao CU5!0 de
traramento de um alcoolarra em clinica especializada pelo prazo de seis meses. revet'SlveJ la
pagamento direto a clínica do sistema publico de tratamento equivalente.

Art. 6~ - Esta Lei entra em \igor na data de sua publicaçio.

Sala das Sessõ... em ,". .. - ;

JUSTIFICATIVA

A presente proposta jU$1:ifica~se pela equidade do tratamentO que é hoje dado lOS
&mine os de produtos do tabaco que devem conter mensagem alusíva 105 prejuízos que podem
traze' \ saude.

\ presente proposição não tem, como algumas tramitando nesta Casa o propósito da
proibi o nem mesmo da inibição. mas ih clara Jnfonnaçjo que toma o consumidDr consciente e
re5pol avel pelo••eus atos, sem infringir seu direito deliberdade e opção.

o distúrbio que possa trazer a saúde os derivados de tabaco n10 sio maiores nem
menOres que aqueles causados peJo álcool. Ademais nio nos parece jUlIo qu.e o Estado tenha que
arcar com os gastos relativos ao resultado positivo que 05 fabricantes de bebidas alcoólicas obtem
em forma de lucros originários do desavi.m dos consumidores.

Para permitir a adaptação da programação dos fabricante. de bebida à nova forma
de prevenção e advenéncla prevemo. um prazo de 12 meses em que o. estoques de emba1agens e
rótulos em uso deverão estar findas para encomendas du novas, já com os disticos preventivos.

Ê nossajustificativa.

Sala das Sessões em .;: / ...~ ~.j

(~

PROJETO DE LEI N!! 4,705, DE 1998
( Do Sr. Elias Murad)

Modifica a Lei n.2 9.294, de 15 de julho de 1996, que lldispOe
sob~e as restri?ÕêS ao uso. e à propaganda de produto,. fwa.igeros,
beb~das alcoóll.cas, med1camêntoB, terapias e defensivos
agr1C::olas, nos termos do S 4Q do art. 220 da Constituição
Fed~ralll, estabelecendo novas normas para a publicidade de
bebl.das alcoólicas.

IAPEN5E-5E AO PROJETO DE LEI Na 4.846, DE 1994)

o Congresso Nacional decreta.::

Art. le Esta lei modifica a Lei nIl 9.294. de 15 de julho de 1996.
modificando llS normas para a publicidade de bebidas alcoôJicas r: estabelecendo

restrições à publicidade de bebidas com tear alcoólico inferior a treze graus Gay Lussac.

Art. 2' O an. 4' da Lei n' 9.294, de 15 de julho de 1996. passa a
ter a seguinte redação:

#Art. 4e A publicidade: de bebid.1S alcoólicas nU emissoras de

ridio e televislo ficará limitada III oririo compreendido entre as
vinte e umJ horas e.u seis ooras.

§ I' A publicidade de bebidas a'coólicas conterá. em funç10 da

natUreZa' do veiculo de comunicação utilizado. advenência

escrita OU f~ através da seguinte frase: "0 Ministério da
Salide advene: o consumo excessivo de álcool é prejudicial à

5lllde".

§2' Aplieam-se ao. rótulos das embalagens de bebidas
alcoólicas, e)tCeto se destinadas i exponação. as disposições do

parágrafo anterior.

§3° A propaganda de bebidas alcoólicas nào poderá utilizar-se

de atores. modelos. figurantes: ou personagens menores de

dezoito anos. ou associar o produto a esportes oHmpicos ou de

competição. ao desempenho saudável de qualquer ::nhidade. à
conduçlo de veículos, â sexualidade e a imagens ou idéias de

maior êxito profissional. social ou sexual.

§ 4l!l A propaganda comercial de bebidas com teor alcoólico

'. inferior a treze graus Gay Lussac sem pennitida em qualquer

horário. exceruadas as imerçàes pubJicir.irias e o merchandising
em programas destinados â inf'ancia ou nos intervalos comerciais

imediatamente antecedentes OU subseqüentes aos mesmos.

inclusive nos filmes de classificação livre. respeitadas as demais

dispo.ições deste artigo."

Art. 38 Esta lei entra em "igorem novema dias. contados: da dara

de sua publicaçlo.

Art. 48 Revoga-se o o parigrafo único do ar!. 1° da Lei nIl 9.294.

del5 de julho de 1996.

JUSTIFICAÇÃO

lnúmew evidências estatísticas revelam que. noS ultimos anos,

tem crescido no Pais o consumo do ílcooJ e a incidCncia do alcoolismo. especialmente

entre os jovens. Acreditamos que as agressivas campanhas televisivas promovidas pelos

produtores de bebid:lS de baixo teor alcoólico. decorrente da forte competição entre as

marcas de maior l:onSumo.. estejam a1avancando essa preocupante tendênd3.
As inserções publicitârias utilizam·se de (o~e apelo ao esporte.

ao erotismo. ao sucesso social e li beleza. fisiclL em eV1d~nte desacordo com o espirito da
Lei ntl 9.294. de 1996. com a qual tive a honra de contribuir.

Embora. tenhilmos em mente os hábitos culturais dQ brasileiro e a

imponància econõmic:J. desse setor industrial. entendemos que o estimulo ao consumo de

bebidas alcoóficílS de baixo teor abre as portas ao alcoolismo. situação de dependência

que Jnnça a peuoa em dolorosa crise pessoal. reduz a sua produri...idólde no trabalho e

prejudicn as suas relações familiares.

Estamos convencidos. portanto. de que é preciso .mamer a

propaganda de bebidas alcoólicas dentro dos limites troçados pela Ld n~ 9.29~/96.

inclusive no caso de bebidas de baíxo teor alcoólico.

Com fOll enfoque. apresentamos cs{J. proposição. que aperfeiçoa

llS limitaÇões impostaS pela Lei n° 9.294196 e as estende• .ainda que parcialmente. âs

bebidas de baixo t~or alcoôlico. PlUa tal. eproposta a revogação do paragratb uníco do

art. 15 da lei vigente e II modificação do seu art. 4°.

Lembramos aos ilustres colegas. uma vez mais. os eleva.dos
custO! SO(:iai.s do aJcooHsmo. que agrava diver.s2S doenças. tais como 3. diabe[es. a cirrose

hepiúca e a ulcera. e exacerba li. violência no trânsito e na (aroilia,

Convencidos da relevância destil inici:ui\'ll. solicitamos aos

nobres Pares o apoio necessârio à sua aprovação.

Sala das Sessões. em 11 de <lfsh: de 199q-.
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LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

-CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULOvm
Da Ordem Social

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressãp
e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas.
agrotóxicos, medicàmentos e terapias estará sujeita a restrições legais.
nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que
necessário. advertência sobre os maleficios decorrentes de seu uso.

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO
E À PROPAGANDA DE PRODUTOS
FUMÍGEROS, BEBIDAS ALCOÓLICAS,
MEDICAMENTOS, TERAPIAS E
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, NOS TERMOS
DO § 4° DO ART.220 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Art. 1° - O uso e a propaganda de produtos fumigeros, derivados
ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e
de defensivos agricolas estão sujeitos às restrições e condições
estabelecidas por esta Lei, nos termos do § 4° do ar! .220 da,
Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos
desta Lei, as bebidas potáveis com teor alcóolico superior a treze
grausGay
Lussac.
u ~••••••u .

Art. ~o - Soment~ será permitida a propaganda comercial .de
bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão entre as vinte e
uma e as seis horas.

§ I ° A propaganda de qu~ trata c5te artigo não poderá associar o '
produto ao esporte olimpico' ou de competição, ao desempenho
saudável de qualquer atividade, à condução de' veículos e a imagens
ou idéias de maior êxito ou sexualidde d:1S pessoas.

§ 2° Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão
advertência nos seguintes termos: "Evite o Consumo Excessivo de
Álcool". .

PROJETO DE LEI N!? 4.752, DE 1998
( Do Poder Executivo)

MENSAGEM N' 981198

D6. nova redaçao a dispositivos da Lei n2 9.294, de 15 de julho
da 1996, que dis'Põe sobre as restrições ao uso e A. propaganda de
produtos fumigeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.846, DE 1994)

o CONGRESSO NACIONAL decre..:

Art. 112 Os am. 2!J. 311• 4!l e 9!l da Lei na 9.294, de 15 de julho de 1996, passam ti vigol'3f
com~se~ui~te redD:ç~:

."Art. 20. É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos. cachimbos ou de qualquer
outro produto fumígero. derivadas ou não de tabaco. em recinto coletivo público.

§ I" Incluem-se nas disposições deste artigo as repanições públicas, os hospitais e postm.
de saúde, as salas de aula, as bibliotecas. os recintos de trabalho coletivo, as saiu de teatro e
cinema. as aeronaves e os veículos de transpone de passageiros.

§ 2" É proibido o uso de produtos fumígeros em recinto coletivo privado, salvo em área
destinM1a exclusivamente a fumantes. totalmente isolada do seu restante. mediante a utilização de
qualquer meio ou recurso que Impeça. de foOO3 segura, a transposição da (um:lça de um para o
outro. (NR)

Art. 312 A propaganda comerci'l1 dos produtos referidos no anigo anterior deverã ajustar-!ie
a05 seguintes principias:

1· nio sugerir o consumo exagerado ou irresponsável. nem a indução ao bem-estar lU à
saúde, ou fazer associaçào a celebrações cívicas ou religiosas:

n· nio induzir as pessoas ao consumo. atribuindo aos produtos propried~des calmanJes ou
estimulantes, que reduzam a fadiga ou a tendo, ou qualquer efeito similar;

m. nia associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade das pessoas, insinuando
o aumento de virilidade ou feminilidade de pessoas fumantes;

IV • nio associar o uso do produto" prática de espanes olimpicos, nem sugerir ou induzir
seu consumo em locais ou situações perigosas ou ilegais:

V • não empregar imperativos que induzam dirett.mente ao consumo;

VI • nIo incluir, na radiodifusio de sons ou de sons e imagens, a panlcipação de crianças
ou adolescentes. nem a eles dirigir-se.

§ I" A pl'OJ.laganda conterá. nos meios de comunicação eem função de suas características.
advenência. sernD!'e que 'Oossível falada e escrita, sobr~ os malefícios do fumo, segundo frases
estabelecidas peló Ministério da Saúde. usadas seqaencíalrnente. de foooa lumuItânea ou rotativa,
nesta liltirna hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses.

§ 211 As embalagens, exceto se destinadas â exponação. os põsteres. painéis ou cartazes,
jornais e revistas que façam difusão ou propaganda dos produtos referidos no art. 211 conterão a
advenência mencionada no panigrafa anterior.

§ 32 Nas embalagens. J advertência a que se refere c. § j'1 deste artigo será
seqDencla!mentc usada. de (oooa simultânea ou rotativa. nesln última hipotese devendo variar no
máximo a cada CinCO meses. :nserida. de fOIma legível e ostenslvameme destacada. em 'Jma das
laterais dos maços, caneirns 011 uacot~s que sejam habitualmente comercializ,dos c!iretamenle ao
consumidor.

P4~ Nos 9õsteres. painéi::i. cartazes. jornais e rev15tas. n ad'lenencb :l ..me se refere o § III
deste a~igo será seqüencialmente usada. de foooa simultànea au rotativa. !!~sta última hipótese
variando r.o máximo c cada cinco meses. devendo ser esc:rim de foooa It:~l"el ~ ostenSiva. (NR)

Art. 4\1 Somente sero pe:mitida a propaganda comereml dos p~odutos a que se refere o ano
l!.1: e de bebidos alcoólicas. nas emissoras de rádio e televisão, entre as vmte e três e as seis horas,

§ I.Q A prooaganda comercial de bebidas alcoolicas não poderá :;,.ssociar o orCiÍmo ao
espane olímp!co ou de compeução. ao desempenho saudável de qualQuer 3uvidade. à condução de
v(:iculos e a imagens ou Idéias de maior êxilo ou sexualidade das pessoas.

§ 22 Os rótlJlos tjas embalagens. quaisquer peças e mensa~ens de ?rooaganda de bebidas
alcoólicas conterão advertênclil. sempre que possivel falada e eSCI"til. soore lJ!õ malefícios da
bebida. scgundo frases estabelecidas pelo Ministério da Saúde. usaaas seQl!encIalmentc. de forma
Simultânea ?c rotativa. ",esta última hipótese dever.do variar :1(0 ~:m:(Imo a cada cinco
meses. ,. (NR)

··A.n.911 , , .

V -multadé-:.

a) RS 50.000.00 (cmqüenta mu (em:.) J RS IJJ,QOO.CIJ \~em lllIl,cJIS) para os responsáveis
pela fabricaçao do produto. e peJos periódicos. pel3.5 agências d~ publicidade e pelas emissoras de
rádio e televisão:

b) de RS 2.000.00 (doís mil reais) a R$ 20.000.00 (vime mil reais~. nos demais casos.
cobrada em dobro. ~m triplo e assim sucessJ\o'amente. na reincldêncúl:

VI· suspensão diãria. até o mãximo de triüta dias. da programação das emissoras de rádio
e televisão. por tempo ígual ao de duração-da.- propaganda ~ no mesmo horário em que foi
veiculada.

§ 3!2 ConSideram-se infrator~s. para os efeitos desta lId. os donos de estabelecimentos
comerCiaIS e industnais. os dirigentes ae entidades e órgãos públicos, os usuários de tabaco e seus
derivados. os fabricantes do produto, os responsáveis pela peça publicitária e pelo veículo de
comunicação utilizado.

§ 42 As penalidades previstas neste llrtiga, Çm decorrênCIa do disposto no inciso IV. alinca
"b", do art. 18 d3. Lei n'2 8.080, de :9 rle 5~tembro de 1990. s~rão llplit:adas pelas autoridades
sanltário.s dos municíoios. na forma e sem prejuízo, no que couber. do disposto no inciso XXIX do
art. 10 da Lei n!.! 6.437. de 20 de agosto de 1977. ressalvadas as de competência exclusiva:

1- do Depanamemo de Aviação Civil do Ministério da A~ronãuticll. em relação a infrações
verificadas no intenor de lleronaves:

Il ~ do órgno de vlgilânclil samtaria do ivfimslério da :;Jude. IDCIUSIV~ as aplicãveis âs
agências de publicidade. responsavels D'1r nrou:Hi:andn de âmbito l~nClOn:lJ:
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m· do órgão 110 Minislêrio àas Comunir.ações. l~spol1sa1Jel Çlcla tiscalizaçio das
emissoras de rádio e tele'tlsao.' C'-iR}

An. l\l Esta Lei entro em vi~or na data d.: sua Dublicação.

An. 31! Fica revogado o inCISO [ do ano 9!l da Lei ntl 9 294. de 15 de julho de 1996.

Brasilia.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULOIIl
Da Organização do Estado

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

CAPÍTULO 11.
Da União

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
de suas formas;
.................................................................................................................

Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

XTI • previdência social, proteção e defesa da saúde;
...............................................................................................................

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

................................................................................................................
SEÇÃO VIII

Do Processo Legislativo
................................................................................................................

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional,. ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Lunstituição.

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis
que: .

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tribu.tária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime juridico,
provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria;

.7: AUnl?d'c.:" com r.:dl1t;f.lo uuda pda Hmendu t ·1II1.\'IIl11CWnul 11" 18. de 05 02 Jf)98.

a) organização tio !viin:stério Púb;ico e da Defensoria Pública da
U:lião. Jem como nonnns gerr.';s parn a l)rganizaçfio do Ministério
Público e üa Derensoria Pr::b1ica :ias Esta(Íc5, (.0 Distrito Pederal e dos
Territó:ios:

'" criação, ~slruturllçào ,: atri0uições dos Ministérios e órgãos da
administração pública;

T) miiitares das l'OIças i\nnac.as, seu regime jurídico, provimento
de ·;argcs. promoções. ~5mbiiíc.acie, "emuneração, reforma e
cransierénciu Tlaia a r~seI'Va.

M A,1Í11l!U "{" !lc:re.w.',du pdu HmendtJ ('onSll1UClOlwl n" I'J. de Uj 02 1998•

§ 2° A iniciativa popular poàe ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo, um
por cento do eleitorado nacional. distribuido pelo menos por cinco
Estarios, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
caàa um cieles.

TiTULO VIU
;:la Orriem Sociai

1'::1,T>í:~JL') ti
I)a Se!;ariciac1e Socia;

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

SECA0 Jl
':'a SaÚt~~

';It. ~ ~6 ...-o, 311úlÍe é dÍl'erm c.e !odos e uever '10 Estado, garantido
.nea:amepoiiticus sociais e ~conómicas que ',isem à redução do risco
~e Lvença e ~~ muros ~gIT,'/C,:i .~ ':".0 {.~,cesso universai e igualitãrio às
açóes e serviços Dara sua Dromoçáo..;rolecào ~ recuperação.

Art. 100 • Ao sistema único de saúde compete, além de outras
atriilUiçóes. nos termos da lei:

i . -:ontrol<;r e tiscaiizar procedimentos, produtos e substâncias de
interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos,
equipamentos. :munobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

!I .. e)(~c::tl1r as ações de vigilância sanitária e epidemiológica,
bem cop.!o as de saúde do trabalhll:dor;

VI! • '"am~::'ar rio controle e fiscalização da proóução, transporte,
gtiarria e utiiizàcáo de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos:
. ; .

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

Art. 2:5· ~crios têm direito ao' meio ambiente ecologicamente
equilibrario. bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida. :!!loondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defimdê·b ~ pr~ser\'á-!opara as presentes e futuras gerações.

§ J° ~,ra asse,.urar a efetividade desse direito. incumbe ao Poder
P(,J.:o1kc:
...............................................................................................................
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v. '~omrolar!! produção, a comercialização e o emprego de
técnicas. métodos ê substâncias que comportem risco para a vida, a
~~uaHd~c;.; ;' .... c. ~ ') ~neio ~mbiente:

.. :h'l!l.:•. I'l~·%·d" r:!~ i.I..'II1"8.9"'-I. de 05 OI 1995.

...............................................................................................................
.·~LEI N° 9.294, DE 15'"DiLiüLHÕ··jjifi~j"96················

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO
E À PROPAGANDA DE PRODUTOS
FUMíGEROS, BEBIDAS ALCOÓUCAS,
MEDICAMENTOS, TERAPIAS E
DEFENSIVOS AGRíCOLAS, NOS TERMOS
DO § 4° DO ART.220 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

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

Art. 2" - É proibido O uso de cigarros, cigarrilhas, charutos,
cachimbos ou de qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área
destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com
arejamento conveniente.

§ I° Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições
públicas, os hospitais e postos de saúde, as salas de aula, as
bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as salas de teatro e
cinema.

§ 2" É vedado o uso do produtos mencionados no "caput" nas
aeronaves e veiculos de transporte coletivo, salvo quando transcorrida
uma hora de viagem e houver nos referidos meios de transpprte parte
especialmente reservada aos fumantes.

Art. 3° - A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo
l!I1terior somente será permitida nas emissoras de rádio e televisão no
horário compreendido entre as vinte e uma e as seis horas.

§ 1° A propaganda comercia! dos produtos referidos neste artigo
deverá ~ustar-se aos seguintes princípios:

I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a
iltdução ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebrações
civicas ou religiosas;

n - não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos
propriedades talmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga, ou· a
tensão, ou qualquer efeito similar;

\11 - não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade
das pessoas, insinuando o aumento de virilidade ou feminilidade de
pessoas fumantes;

IV - não associar o uso do produto à prática de esportes
olimpicos, nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações
perigosas ou ilegais;

V - não empregar imperativos que induzam diretamente ao
consumo;

VI - não incluir, na radiodifusão de sons ou de sons e imagens, a
participação de crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se.

§ 2° A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em
função de suas caracteristicas, advertência escrita elou falada sobre os
maleficios do fumo, através das seguintes frases, usadas
seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa, nesta última
hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses, todas
precedidas da afirmação "O Ministério da Saúde Adverte":

I - fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral;
11 - fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e

enfisema pulmonar:
\11 - fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê;
IV - quem fuma adoece mais de úlcera do estômago;
V - evite fumar na presença de crianças;
VI - fumar provoca diversos males à sua saúde.
§ 3" As embalagens, exceto se destinadas à exportação, os

pôsteres, painéis ou cartazes, jornais e revistas que façam difusão ou
propaganda dos produtos referidos no art. 2° conterão a advertência
mencionada no parál!.rafo anterior.

§ 4" Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se refere
o § 2° deste artigo serão seqüencialmente usadas, de forma simultânea:
ou rotativa, nesta última hipótese devendo variar no máximo a cada
cinco meses, inseridas, de forma legivel e ostensivamente destacada,
em uma das laterais ';os maços. carteiras ou Dacotes que sejam
habitualmente comercializados diretamente ao consumidor.

Il 5° Nos pÕ~,tere,;. painéis. :artazes. jornais e revistas. as
seqüencialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta última
hipótese variando no máximo.8 cada cinco meses, devendo ser
escritas de forma legivel e ostensiva.

Art. 4° - Somente !erá permitida !! propaganda comercial de
bebidas alcoólicas nas emissoras de "ádio <-; televisão entre as vinte e
uma e as seis horas.

§ I° A propaganda de que trata este artigo não poderá associar o
produto ao esporte olímpico ou de competição, ao desempenho
saudável de qualquer atividade, à condução de veículos e a imagens
ou idéias de maior êxito ou sexualidade das pessoas.

§ 2° Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão
advertência nos se!!uintes termos: "Evite o Consumo Excessivo de
Álcool". '-

Art. 9" • Aplicam-se aos infratores desta Lei. sem prejuizo de
outras penalidades previstas na legislação em vigor, especialmente no
Código de Defesa do Consumidor, as seguintes sancões:

I - advertência:

V - multa de R$ 1.4\0,00 (um mil quatrocentos e dez reais) a R$
7.250,00 (sete mil duzentos e cinqüenta reais), cobrada em dobro, em
triplo e assim sucessiv~mente. na reincidência.

§ 3° Consideram-se infratores. ;:,ara 'lfeitos ,ieste ,~rtigo, os
responsáveis pelo fJroduto. ;leia peça :Jublicitária e ?eio veiculo de
comunicação utilizado.

LEI N° 3.0S0, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES PARA A
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E-

RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, A
ORGANIZAÇÃO E O r.IJNCIONAMENTO
DOS SERVIÇOS CORRESPOi'lDENTES, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCiAS.

..................................................~ ..
TíTULO li

Do Sistema Único de Saúde

CAPÍTULO IV
Da Competência e das Atr:oUlç;}.;.;

Sl3.çÀO li
')a C:>mpe,~!':ci;:

Art. 18 -'À direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS
compete:
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IV • executar serviços:
a) de vigilânCIa epidemiológica:
b) de vigilância sanitária:

LEI N° 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

CONFIGURA INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA FEDERAL, ESTABELECE AS
SANÇãES RESPECTIVAS, E DÁ OUTRAS
PROVID"ÊNCIAS.

TÍTULO I
Das Infrações e Penalidades

Art. 10 - São infrações sanitárias:

XXIX - transgredir outras nonnas legais e regulamentares
destinadas à proteção da saúde:

Pena • advertência, apreensão, inutilização elou interdição do
produto; suspensão de 'venda e/ou fabricação do produto,
cancelamento do registro do produto; interdição parcial ou total do
estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da
empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do
estabelecimento. proibição de propaganda.

MENSAGEM N" 981, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)

Senlrores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do anigo 61 da Constituiçio Federal, submeto à e1eYlda cIeIllJonçIo de
Vo.... Excetoncia, acompanhado de ExpoJiçio de Motivos do Senhor MiDlIlIo de EIIIldo da
Slúde, o texto do projeto de lei que "Di noVI redaçIo I dispositivos da Lei ri'9.294,. 15. julio
de 1996, que dispõe sobre as reJtriçlles .. UJO e à propaganda de produIoa~ bolIIdII
alcoólicas, medicamenlOs, tetlpias e defensivos asrlcolas".

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 070/GM. DE 20 DE AGOSTO DE 1998.
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

ExcelentiS5imo Senhor Presidente di RepúblicL

...' .Tao a honra de submeter a elevada consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de lei. com o objetivo de introduzir modificações na Lei Df 9 294. de 1S de julho
de 1996. que "~ispõe sobre as restrições la uso e à proplgandl de produto. 6,"ti8"'0,. bebidas
alcoólicas."medicamentos. terapias e defen,ivos agrícolas e di. outras providências".

Dados coletados por este Ministério indicam um crescente aumento da
incidência de doenças €lecorrentes do consumo prolongado de bebido alcoólicas e de tabaco e
seus derivados. cuja iniciação vem ocorrendo ji. na adolescência, por induçio da propaganda
indi~riminada.

Em r:x.~ ..::::;,:;.; ~~t..aQm. .:npJe·s:~ ao Estado íl .e.doção de medidas oue se
revelem eficazes no <.0;,;;, 1.,.; .I.... i..:.llagisIno (; ao i1Icoolismo. c.om êr.fase para as restriçÕes as
formas indutoras do consumo de tabaco e de bebidas. Nesse sentido, as medidas preconizadas
pela Lei n" 9.294, de 15 de juiho 1996. reveiamm-se insuficientes para inibir adequadamente ta!
consumo. Impõe~se. por conseguinte. a revisão dessa Lei, no intuito de levá.~la ;i sua vocaçio
natural de servir aos proposl[Qs d~ uma significativa queda dos índices de consumo dwu
substinciu, melhorando o perfil de saude da população e reduzindo os CU!tos do SUS,

As alterações proposl85 vão na Ijnha de estabelecer maior inibição â divulgaçio
desse produtos. seja pela compressio do hotirio de propaganda. seja pela impostçio de
penalidades com maior poder de intímidaçio.

..\pesar das advemfucias nas programações das emissoras de teIevisio,
impropriu para cena faixa etouia, forçoso e reconhecer que elas, ainda assim. sic assistidu por
menores de idade. juslam~r.tC;J pubIico.aivo dI. propaganda de bebidas e de labaco. Assim,a sua
veiculaçio somente a partir das vime três e ale as seis horas virã restringir o seu alcance e. pois. o
!eU poder de induçio. especialmente em reJaçio aos jovens, ainda em processo de formaçAo.

Em reforço a ess1S medidas. cumpre estabelecer penalidade mais severa para
que a Lei venha a ter o necesbrio poder de coerção. de modo a produzir os efeitos esperados e
que justificaram a necessidade de sua elaboração. sem os quais nio teria sentido algum.

De capital imponância para o exito de tais medidas e a clara definição dos
orgias e autoridades responsaveis peia apiicaçio das penalidades. sem duvida uma lamentivel
lacuna da Lei n" 9 294, de 1996. responsavel pela impunidade verificada. ate mesmo por
decoz éncia de sentenças !lldid:lis. posro que il vaJid.lde dos aros adminismmvo5 pressupõe
agentt :apaz para praticà-Jo.

A par de ~ompetencias 11 definidas em outra legislaçio. a remissão a elas
evide, ;ou~se imprescindível. não so para estabelecer a responsabilidade administrativa pela
impo: o das penalidades. ..::omo tambem para dar legitímidadc aos atos havidos com tal
propo. )

A i.•:õ".i.,L:'.] J~.lsalha-se em disposições constitucionais que remetem à
respor lbilidade .-I,; E~I •..;.... • I" ~1Uçào tios nscos de doença. inegavelmenre presentes no
tab.. no e no iiI":'lI:11;i'.I\..•; , ••~mbate a poluiçio em qualquer de SUIS formas e o controle do

empre20 de substincii1s \lue comprometam a qualidade de vida.. com o reconhecimemo ·de
competência a t.:nião para Ic,!islar sobre proteçào e defesa da saude (CF arts. 23. 11 e VI. 24. XIT.
196~ 100. t 11 e VII. ~ 1:!-5. "'1

São ~Sl)~:; us tundamemos com que manifesto a expeclau..·a de acolhimento da
proposlot por \'ilssa l:·,. h:ll'·lil. I~:lra ctêih' d~ seu ~ncaminhamento a apreCiação soberana do
Congresso ""iiclonal.

Respeitosamente.~

I ,.,9-
JOiE SERRA

\1ini ro da Saude

AVISO n' 1.114 -StPARlC. Civil.

Brasilia, 24 de agosto de 1991.

Senhor Primeiro Secretârio.

Encaminho a essa Secreroria Mensi1gem do E:<c~lentis!iimn Senhor Presidente da

Repubhca rehlliva a projeto de lei que "Dá nova redação a dispositivos da lei n!! Q.294. de 15 de

julho de 1996. que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda d~ produtos 1umigeros. bebidas

alcoólicas. medicamentos. terapias e defensivos agrícolas".

Atenciosamente.

~J-
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

MinjslIO de EsrDdo Chefe da C:1S3 Ci\'JI
da Presidência da. Republicil

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBlRArAN AGUIAR
Primeiro SecrcWio da Camata dos Deputados
i1RASil,JA·PF.

PROJETO DE LEI N° 01.796, DE 1998
(Do Sr. Vicente And." Gomes)

Altera a Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre
as restriçõ•• ao uso • â propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas, _diclUUntoa, terapias; e defensivos
agr:("cola., nos termos do S 42, do artigo 220 da Constituiçao
Federal.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NR ~.8~6, DE 199~)

OCon~Nacional Opereta:

An. O artigo 4' da Lei n' 9.294. de IS de julho de 1996.
passa a vigoru acrescido de um § 3' com a seguinte redaçio:
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··Art. 4· : .

.' . § 3" A propaganda. em qualquer meIo de comUnicação. canterà
advcrtencll., escnta C/ou falada. sobre os maleficlos do álcool. atraVes das seguIntes frases.
usadas seqüencialmente. de fonna Simultânea ou rotativa. devendo vanar a cada cmco
meses. todas precedidas da afirmação" O Mmlsteno da Saude Advcnc'"

I - O uso de bebida alcóohca preJudica a saude;

.JI .. O uso de bebida alcóolica leva. a dependênclil pSlqWCíl.

III .. O uso de bebida alcóolica pode causar a msuficiêncía

hepátíca e Clrrose~

IV - O uso de bebida alcóolica pode levar à epilepsia;

V - O uso de bebida alcóohca pode causar dlsttirbios

gastrointesnnais~

VI .. Beber durante a gravidez pode causar danos ao

desenvolvimento do fcto:'

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

An. 3° Revogam-se as dispoSIções em contrâno

JUSTIFICAÇÃO

A Lei 9.294 de 15 de Julbo de 1996. bem como o Decreto n'

2018, de l° de outubro de 1996, que a regulamenta. são omissos quanto a advenência em

propagandas sobre os males causados pelo uso de bebidas alcoólicas. limitando--se a exigir

que conste nos rótulos das embalagens a expressão "Evite o Consumo Excessivo de

Álcool".

o uso de bebidas alcoólicas é tão danoso quanto o COIl$lmO

de CigarrOS. causa Imensos prejuízos não somente aqueles que as mgerem mas tambêm as

famHias e a SOCiedade. Quantos aCidentes auromobilistico5 com \,itimas, muitaS vezes

fatais, ocorrem em função de motonstas alcoolizados? QuantaS fwnilias desestnlturadas

devido a embnagucz de um dos pms? Quanta violência contra. mulheres e crianças é

perpetrada por pais alcoolizados?

É desnecessmo falar das graves e danosas conseqüências que

o â1cool provoca na saúde e na sociedade, pois este é um assunto bastante difundido e,

com certeza. muitos de nós congressIstaS. Já vivemos problemas com mmgos ou familiares

vitimas do temvel vício do alcoolismo.

Urge neste momento comgir o lapso da Lei nO 9.294196 l')3I'J.

divulgar a sociedade os riscos Inerentes ao consumo da bebida alcoolica. Não podemo",

mais ver as propagandas de bebidas anunciarem seus produtos com um estampaao de

maravilhas e sennos. ao mesmo tempo, coniventes com esta situação.

Ecom este propósito que apresentamos este Projeto de Lei e

conclamamos os nobres Pares desta Casa para sua análíse e aprovação.

S~das Sessões, em J..\llol~ g

. /) .Á' .. ri
I J /'/ i ..

r //(;V.jt . ~ {(h~i i~
~tad6Ylcente Âl1dre (1emcs...{

\ ''fI I
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COOIlDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDro

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO E À
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS,
BEBIDAS ALCOÓLICAS, MEDICAMENTOS,
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, NOS
TERMOS DO § 4° DO ART. 220 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1°. O uso e a propaganda de produtos fumigeros,
derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e
terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos às restrições e

condições estabelecidas por esta Lei, nos tennos do § 4° do art. 220 da
Constituição Federal.

Art. 4°. Somente será pennitida a propaganda comercial de
bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão entre as vinte e
uma e as seis horas.

§ 1°. A propaganda d~ que trata este artigo não poderá associar
o produto ao esporte olímpico ou de competição, ao desempenho
saudável de qualquer atividade, à condução de veículo e a imagens ou
idéias de maior êxito ou sexualidade das pessoas.

§ 2°. Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão
advertência nos seguintes tennos: "Evite o Consumo Excessivo de

. Álcool".
Art. 5°. As chamadas e caracterizações de patrocínio dos

produtos indicados nos arts. 2° e 4°, para eventos alheios à
programação nonnal ou rotineira das emissoras de rádio e televisão,
poderão ser feitas em qualquer horário, desde que identificados apenas
com a marca ou slogan do produto, sem recomendação do seu
consumo.

DECRETO N° 2.018, DE 01 DE OUTUBRO DE 1996.

REGULAMENTA A LEI N° 9.294, DE 15 DE
JULHO DE 1996. QUE DISPÕE SOBRE AS
RESTRIÇÕES AO USO E Á PROPAGANDA
DE PRODUTOS FUMÍGENOS, BEBIDAS
ALCOÓLICAS, MEDICAMENTOS,
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS,
NOS TERMOS DO § 4° DO ART. 220 DA
CONSTITUIÇÃO.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996,

DECRETA:

CAPiTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°, O uso e a propaganda de produtos fumigenos não
proibidos em lei, derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas,
de medicamentos e terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos às
restrições e condições estabelecidas na Lei nO 9.294, de 15 de julho de
1996, na Lei n° 8.918, de 14 de julho de 1?94, na Lei n° 6.360, de 23
de setembro de 1976, e na Lei nO 7.802, de 11 de julho de 1989, nos
seus respectivos Regulamentos, e neste Decreto.

Art. 2°. Para os efeitos deste Decreto são adotadas as seguintes
definições:

I - RECINTO COLETIVO: local fechado destinado a
pennanente utilização simultânea por várias pessoas, tais como casas
de espetáculos, bares, restaurantes e estabelecimentos similares, São
excluidos do conceito os locais abertos ou ao ar livre, ainda que
cercados ou de qualquer fonna delimitados em seus comamos; .
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PROJETO DE LEI NO 112, DE 1999
IDO SR. JOSl': l\II'lONIO)

V.da il publicidade, no' r6.dio e na telev1aao, de. produtos
fwaigaros, rlllgulaJIenta a pr4tica de "telemarketing", e dá outras
providências.

(APENSS-SS AO PROJETO DE LEI Na 4.846, DE 1994)

Art. 1- Fica vedada. veiculação, no rádio e na televisio, de publicidade
de produto. fUJDigerol, comprovadamente prejudiciais à I.lide.

Ar!. i É vtdada a utilinçio do rádio • da televiJio para veadas a
cOllJumidores, através do telefone. de medicamentos e terapia. de
qualquer natureza.

JUSTIFICATIVA

o objetivo do projeto é ampliar. tomando-a ao mesmo tempo mais
efetiva. a defesa do consumidor. nos tennos consagrados na Constituição Canso 5" item XXXII e
220. §4'). • .'

Oponuno mencionar. para prevenir eventual objeçio _ de
manifesta improcedência - que a vedaçio da publicidade de produtos fumigeros ou da venda aos
consumidores. pela técnica conhecida como telemarketing. não constitui menosprezo ao
principio da Iiyre iniciativa. Com efeito. como assevera o eminentissimo Professor FÁSIO
KONDER COMPARATO. Icom veemência plenamente justificada: "Sera possível afirmar que a
proIeçr}o ao cou'Ulmldnr dt!1'I! .\7tbnrdmar~.w aoprincipio da liberdade t!mprt!sarial? Não t, pelo
,'oorrário, o iJlVtr.rtJ qtl~ dlHoe ser ,fllstt!lItado, "0lIl0 advenia IlIcuJaml!lIt1! Adam Smith? Faz
~1ftido. ekftndtr-.'ie. ainda hoje. que a livre concorrincia é garanllda pelo Estado em benifu:io
dos prõprlos COIN:Omnles ~ lido do mercado COWIO um todo f! do consumidor em e~iaJ. como
ra:iJo ck ser f! objetivo dessa libert:latk empresarial? Contra o que deve o consumidor ser
protegido ~niJO COIUl"Q IJS ilJ/er~s próprios dM prodUlOres fi! distribuidore."ó de hens. ou
prestadores de sen'iços? DI! qUI maneira se pode dar algum semido COIlCreto é coerente a
mandamemo COlUtlluciollal de defesa do consumidor, se esle há de se submeter ao interesse das
empresários?

Por outro lado, impona acentuar que. por mais completo e
abrangente tenha sido o nosso Código de Defesa do Consumidor, que deu ao Brasil o pionerismo
di codificaçio desse "novo direito", epreciso nio perder de vista que há uma distância arande
entre o texto legal e a realidade social. E que a proteçio do consumidor ainda dePende.
especialmente nos aspectos abordados neste projeto. de outras conQuistas e de uma mud"nro,3
para melhor. das nossas prciticas comerciais e sociais. Oponuna. neste passo. a liçio de
NORBERTO BOBB10;

··A fillguagem dos direitos tem úlduhitcnoe/meme lima grallde
jllnção prática. que ,} emprestar lima força particular tis
reMlxlicaçÕtls dos mDvimentos que demandam para s; e para os
OIltros a satisfação de novos CQTtClmtntos materiais e 1IfOnlis: mas
ela se loma enganadora se OMCl/reCer 011 ocultar a diferença elltre
Ódireito reivindicado e o direito recollhecido e pr0t4gído. Nilo ~
poderia explicar a contradição ell'" a lileMIIIM qw fliz' a
apologia da era do direilD3 e aquela que denuncia a ma.ua dos
"sem direitos ". Mas os direitos de quefala a primeira siJo somem,
os proclamados lias instituições üllllmocíOlltJis e nos congruso.r.
"'q'lD1/to a, direi/os de q~ fala a .-gwJda são aqwlu qw a
f!smagadora malOrla da humallidadg llão P.fsslIi de falO (ainda que
seja .oIem e repelidamtnte proclantOlios).-

Assim, O direito .. proteçio contra a publicidade enganosa e nio
abusiva é direito primirio do consumidor,)direito esse que nio estaria efetivamente amparado
se a reguJamentaçio da publicidade fosse apenas a chamada autorezulame.taçio, ou controle
privado d. publicidade. que essencialmente leva em conta a proteçio do principio da livre
concorrência, mas nio a indispensabilidade da proteçio ao consumidor. Dai a opçio do coe por
um sistema misto, estabelecendo um controle estatal sobre a publicidade., sem prejuizo da
1tUaÇà0 concorrente do CONA&, Conselho de Autoregulamentaçio Publicitiria, cuja OOlTlllS

tem. força contratUal aos aderentes do sistema.

Oportuno ainda mencionar o rato. bem apanhado pelo referido
Código"'. de que estio equiparadas ao consumidor. conceito que envolve aquele "qu odqJdre DII
",ili:a produto ou st!n'lço como Jt3tinauirio finar as pess.oIS que se encontrem apenas
"t:rpm'tas âs praticas llelt prl!'''stas''. No caso, o desti.natirio da informaçio publicitária pode ou
nio ser adquirente de produto ou SCfVÍço, sendo de fundamemal imponincia .... disposiçio.
como esclarece ANTONIO HERMAN BENJAMIN. pai. "facílita <J1OI'tftCm<n" o aIaqII'
preventiVO" aos componamelllos patológico. da publicidade.'

M.....m destaque, também. nesse exame perfunctórid' 'ora
formulado, a aplicação '0 caso dos princípios gerais conagrados pelo coe, bem reswnidei pelo
eminen,e .-INTON10 HERMAN BENJAMIN"; o prillCípio da vuln'l)lbilldade. havendo

'A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 19R8.lle\lSla de Dir'Jlo MeranUL
pqs.66a 75. .

'A ERA DOSOIREJTOS. Edi,or:1CllIllp<JS. 1992.lr:Id. deCotlo<Nc!fonCOIIunho. P"S- 10.
'ANTONIO IlERMAN VASCONCELLOS E BENJAMIN. Deafios • Ekti\~ do Oireilo do C_o
ANAIS DA XV CONFERENCIA DA OAB. piJ. ~7.
~Att 29.
'CÓOlGO BRASILEIRO DE DEfESA DO CONSUMIDOR. COIIlCOIadopcloo A......do AnlcplVjIoa.F_
UniWrsitiM. 4i cdiçIo, png. l1:'.
'DesAFIOS.... 'IL. ANAtS. p"p. ~7 a ~9.

consumidores onde tal: wlnerabilicfade se acentua. como as crianças. os idosos, os indios. os
dgentes. 0$ roricolas. numa enumeração exemplificativa: o prineipio da interve~o esra,..,
sobre o qual ja foi falado. assegurando o controle pela administração pliblica. e especialmente
pelo Judiciàrio. dos abusos da publicidade: o principio da ttan5parência, que impõe ao mesmo
tempo a informação correta. veraz. como também completa. que tem como comectirio
inclusive. o falo de. stgundo o- CDC.7 ficar o- fornecedor vinculado aos dizeres do anúncio. cuj~
eumprtmento pode ser ex-igido pelo consumidor: o princípio da boa fé, cUJlt efetividade se
encontra no fato de que ao fornecedor se impõe. tambem, o dever de manter em seu poder. para
informação dos interessados. "os dados fatieos, lécmcos e Cltnzificos que ddo SUSltntaçlJo ã
mensagem..1pubJicitària. Assim, tem o fornecedor a obrigação de saber que everdadeira ou falsa
a mensagem publicitarja de seu produto ou serviço; o principio da responsabilidade objetiva,
segundo o qual, a nio ser no campo penal. a responsabilidade relativa i existência de publicidade
enganosa. ou abusiva independe de culpa; o principio da solidariedade obripcional,
indispensavcl ã eteti\'~ responsabilização dos que produzam os desvios publicitários, pela
própria natureza das atividades derivadas da relação de consumo. na qual os vãrios sujeitos do
mercado funcionam em cadeia; o principio da facilitaçio do acesso it justiça. no qual o dado
principal, em se tratando de controle das patologias da publicidade. ea regra relativa i inversio
do ônus da prova na publicidade, cabendo ao patrocinador do anuncio o "õnus da prova da
veracidade c'correção da mfo~mação 011 comulllcaçào p"blíCildfld,;ge• finalme~tf~, o principio
do sanc.ioaamentQ.das desconformid.des de consumo. prevendo-se mecanismas de "coibição
e r~prtssikJ ejiciemes de todos os abusos prallCDdos 110 mercado de cOlmlnzo" 10

É exatamente no campo da restrição e da represdo eficiente de
abusos ou desvios publicitários que estão situadas as normas ora propostas. 25 quais, porém.
como não poderia deixar de ser, guardam conformidade com os principios inerentes ao direito do
consumidor. buscando. porem, o estabelecimento. em beneficio da defesa do consumidor. de
outras restrições a publicidade e a praticas comerciais abusivas.

Com e'teito. refiro-me inicialmeme a um maior controle da
publicidade de produtos comprovadamente nocivos a saude. como os constantes do ano no, § 42
da Constituição da Republica. I INesse passo. é importante ilCentuar a mudança introduzida na
recente Lei 9.294. de 15 de julho de 1996. que dispõe ",'\ohre as reslriçiif!s ao usa t á
propaganda de prodlllos lumlgeras. bebidas ,,/coólicas. medlCamtlllOS, laraplas e rk/tllS1VOS
agrico/as".

Embora o sentido das normas inseridas nesse diploma legal, já
conhecido como "\ei zmi·fumo·· seja o mesmo buscado nas nOfmZS ora. propostas. puece-me que
a lei não foi feliz em estabelecer as restrições. malgrado situar·se na mesma linha de outros
paises. ressaltando a norma. ainda mais recente. editada nos Estados Unidos. cuja mais vi,sivel

De fato, 00 tocante .. restrições .. publicidade do cigarro. o
aumento l2 do numero de frases constantes dos avisos. há algum tempo veiculadoJ. sobre o.
maleficios do fumo(advertências do Ministeno da-5aúde) em pouco contribuirá para uma efetiva
redução do consumo, para o que tais avisos ainda nio tem sido eficazes. QUinto is restriÇÕCS
consignada> no § 12 do art. 32 d. Lei 9.294. someme. consignada no inciso VI, que proíbe a
panicipaçio de crianças e adolescentes em tais anúncios. tem carga de objetividade butante para
puder ser cumprida sem dificuldades. As demais, por utilizarem conceitos algo subjetivoa(laiJ
como ··l'irilit.iatk", <'fe",ilJilidatJelt

, ''fazer QS,sociaçào a celtbTClÇÕes", etc.) cotrem o riJco de
ficar - o que efetivamente deve ser evitado a todo cUltO - no campo das boas intenções.

Por outro lado. a restriçio .. publicidade de bebidas. referente
apenas ao horàrio~ praticamente deixa ao talante do anunciante a veicuiaç.io em outros
momentos. Aqui, o risco e que seja tido como plenameme possível, a coauario 'eDIU, a
publicidade, com todas as consequencil5 e associações conmmente realizadas, no. horários nio
incluidos na restrição. Demais disso. e comabido que as criançu - que constituem o público ..
Dia ser atingido. quando se estabeleceu o horário restrito - nio dormem, comuple!lte. hoje, antes
das 21:00 horas.

A idéia contida no In. lOdo projeto é proibir a publicidade desses
produtos. especialmente o tabaco. cujos maleficios estão exaustivamente comprovados, no ridio
e na televisio, como OCOrre em países da Europa., como a França. onde a publicidade nol
veiculas de maior penetraçio é também vedada.

A imposição dessa restriçio apena> aos produtos fumigUOl. e nio
às bebidas. por exemplo. decorre de dois fatore.s da maior !ignificaçto. O primeiro deles ê que o
fumo não afeta apenas aos fumantes. mas também àqueles não-fumantes (tomou-se UJO comum
designà-los como ·'fumantes p355ivos") que convivem regularmente. em casa., no tnbalho, n&

escola. etc., com os fumantes, Assim, 05 maleficios decorrentes do fumo nio afetam apeno 05

fumantes., mas também os não-fumantes. De outra parte. e elA ea segunda razlo. 10 cocttririo
do fumo, sempre e comprovadamente nocivo, defende~se. com algum rigor técD!co, porque
decorrente de p=quisas científicas. que o uso moderado de certas bebidas aICOÓlic'.s pode. em
alguns casos. ser benefico c nio prejudicial à saúde.

Dai a proibiçio de anúncios de produtos fumigeros, que nio atenta,
ao meu sentir. ao principio da livre iniciativa. nem ao principio da liberdade de manifestlÇio do
pensamenlo, na medida em que estaria dando vazio a restrições previstas no texto collltitucional,
como o sio as decorrentes da def..a do consumidor. e da> expressas menções do § 411 do art. 220
da Cana Magna.

De outra ptUie. outro direito ,fundamental. o direito à saúde. seria
protegido. ppr no~ desse tipo. Tal como se di. tambem. no tocante ao seiWldo artigo do

I:ArtJQ.~2'" daLei9.29.tJ9(j,

"An.'5.
xArt. 36. p;u;1~0 inuco
:,~n.33
. Art. 40. YL
'-labAco. bebidas Illcoahcas. ilçoro\'lcos. 1IIC!:hc:uncnloS c lcrnpllls"

consequencia toi a queda das ações das companhias produ[oras de produlos fumigeros nas
Bolsas de Valores
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CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

projeto. este direcionado para a restrição li urdizaçào de uma das técnica de venda - o
ttlemarketiog - que vem sendo sistematicamente utilizada. nos ultimos tempos. para
comerci:\Iizaçio de medícamento! e de terapias. sem qualquer tipo de controle sanitírio, ou de
poS5íbílidade de veríficaçio de eventuais contra-índicaÇões. ou consequcnciu outra danosas da
aquisiçio desses medicamentos ou da obscrvància dessas terapias.

Art. 3°. A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo
anterior somente será pennitida nas emissoras de rádio e televisão no
horário compreendido entre as vinte e uma e as seis horas.

§ 1°. A propaganda comercial dos produtos referidos neste artigo
deverá ajustar-se aos seguintes princípios:

I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a
indução ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebrações cívicas
ou religiosas;

11 - não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos
propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga ou a
tensão. ou qualquer efeito similar;

111 - não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade
das pessoas, insinuando o aumento de virilidade ou feminilidade de
pesso~fumantes;

IV - não associar o uso do produto à prática de esportes olímpicos,
lJem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações perigosas ou
ilegais;

V - não empregar imperativos que induzam diretamente ao
consumo;

VI - não incluir, na radiodifusão de sons ou de sons e imagens, a
participação de crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se.

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO E A
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS,
BEBIDAS ALCOÓLICAS, MEDICAMENTOS,
TERAPIAS E DEFE1'lSIVOS AGRÍCOLAS, NOS
TERMOS DO § 4° DO ART. 220 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:do projeto ora

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTrDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Art. 5~ - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos tennos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
tennos desta Constituição;

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

apresentado.

De fato. tem se tomado comum a promoçio de medicamentos ou
terapias que anunciam curu "milagrosas" - como o completo fim da t!I1vicie, ou o tolI1
deaparecimento de "estrias". para referir..se apenas 105 exemplos mais notôrioa _ IttI.Vá de
medicamentos ou terapias que só podelll ler adquiridOl através da tdevido, nio estando
disponiveia em farmaci.. e drogarias. evidenciando assim a completa impossibilidade de
conttole sobre tais aquisições, além d. ser manifesta a prática, em muitos casos, d. publitidado..........

XXXII - o Estado promoverá, na fonna da lei, a defesa do
consumidor:

XXXl1I - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de. ~~sponsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedae\e e do Estado;

PROJETO DE LEI N° 251, DE 1999
(DO SR. VALDEMAR COSTA NETO)

Altem .posijjvos da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, estabelecendo restrições
pam a nda de bebidas alcoólicas e dando oulms providências.
(APEN8E-8E AO PROJETO DE LEI N° 4.846, DE 1994)

o Congresso Nacional decreta:

TÍTULO V111
Da Ordem Social

.........................................................................................................................
\

CAPíTULO V
Da Comunicação Social

Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e
a infonnação, sob qualquer fonna, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 10 Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de infonnação jornalístíca em qualquer
veículo de comunicação social, observado o disposto no art.S, IV, V, X,
XIII e XIV.

§ 40 A propaganda comercial de. tab,aco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais,
nos tennos do inciso 11 do parágrafo anterior, e conterá, sempre que
necessário, advertência sobre os maleficios decorrentes de seu uso.

••H u h , ••••

Art, l°. O Parágrafo único do art l° da Lei n' 9.294, de 15 de julho de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. l° ..

. Parágrafo único - Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta
Le~ aS bebidas potáveis com qualquer teor alcoólico. n

Art. 2' O § 2' do art. 2' da lei n' 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a
vigornr com a seguinte redaçi!o:

"AIt.2° , , , .

§ 2' É vedado o uso dos produtos mencionados no caput deste anigo e a
existênCia de áre35 destmadas exclusivamente a esse fim. nas aeronaves e veícuJos de
transpone coletivo." .

Ar!. 3' O parngrnfo 2' do art. 3° da leI n' 9.294. de 15 de julho de 1996,
passa a vigorar com a seguime redação:

"Art. 3°, , .

§ 2' A propaganda conlem. nos meios de comumcação e em função de
suas carncteristicas, advenência sempre que possível falada e escrita. sobre os
malefieios do fumo. segundo frases estabelecidas pelo Ministério da Saúde, usadas
seqüencialmente, de fonna simultânea ou rotativa."
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Artigo 4° Ê proibida a venda de bebidas alcoólicas. cigarros e outros
derivados do tabaco para menores de dezoito anos, por quaisquer estabelecimentos,
inclusive supermercados, tabacarias, lojas de conveniências, restaurantes,\bares, boates,
lanchonetes ou similares. !Th

Artigo 5' Aplicam-se aos inftatores desta lei, sem prejuizo de 0lttr3S
penalidades previstas na legislação em vigor, as seguintes sanções:

I - Multa de R$ 100 ,00a RS 500,00;

n- Detenção de 1a 3 anos.

Artigo 6° Està Lei passará a vigorar na data de sua publicação.

ArliSO P Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa
o~te projeto de lei visa a incluir as bebidas alcoólicas de maior

eonsumo peja populaçio brasileira - cervejas - entre os produtos alcançados pela Lei

9.294, de 15 dejulho de 1996 eacorrigirolttr3S imperfeições da"Lei Elias Murad".

Os principais motivos para que a Lei 9.294196 passe a alcançar todas as

bebidas, inclusive as com teor alcoólico abaixo de J3°GL, foram trazidos a esta Casa

pelq pró~o Ministro da Saúde, através do Aviso 573 GM, cuja integra passa a fàzer

parte dajustificativa deste projeto de lei e cujos trechos principais são os seguintes:

"O Serviço de atenção ao Alcoolismo ~ à Drogadição da Coordenação de

Saúde Mental (do Ministério da Saúde) define como bebida alcoólica toda e qualquer

bebida que em sua formulação contenha o álcool etílico - independentemente de seu

grau de concentração."

"Todos oS meses, a Coordenação de Saúde Mental (do Ministério da

Saúde) recebe uma série de projetos de lei para análise e parecer, os pareceres

elaborados pelo Serviço de Atenção ao Alcoolismo e à Drogadição da Coordenação de

Saúde Mental, sempre fazem menção aos danos provocados pelo uso indevido de

álcool e tem recomendado, insistentemente, a restrição à propaganda de bebidas

a1CO<!licas - inclusive, e principalmente, aquelas com teor alcoólico inferior a 13° GL.

Pesquisas realizadas no Brasil têm demonstrado que as bebidas consumidas em larga

escala pela população em geral, inclusive crianças e adolescentes, sãolquelas com teor

alcoólico abaixo dos 13° GL."
Estes dados foram também confmnados pelo IV Levantamento sobre o

Uso ~é Drogas eníre Estudantes de I' e 2' graus em la capitais brasileiras - 1997,

realizÍrdo pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID

da ESCÔLA PAUr.IS!A DE MEDICINA afirma que nA cerveja é a bebida usada com

mais. ~üência:: pelos estudantes (36,5%), seguida pelos vinhos (15,3%) da

prefer!l1cia."

e os maleficios causados "aos fumantes pasSlVOS'~ são slrntlares aos que 05 próprios

fumantes causam a si mesmos.

Sala das Sessões, em fi : de março

LEGISLAÇ,\O CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI N' 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

DlSPÓE SOBRE AS RESTRIÇÓES AO USO E À
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMÍGEROS
BEBIDAS ALCOÓLICAS, MEpICAMENTOS:
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRICOLAS, NOS
TERMOS DO § 4° DO ART.22D DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL.

Art I' - O uso e a propaganda de produtos fumigeros, derivados ou nilo do
tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e de defensivos agricolas

estão sujeitos às resnições e condições estabelecidas por esta Lei, nos termos do §
4' do an.220 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei. as
bebidas potáveis com teor alcóolico superior a treze graus Gay Lussac.

Art. 2' - Ê proibido o uso de cigarros, cigarrilhas. charutos. cachimbos ou de
qualquer outro produto fumigero, derivado ou não do tabaco. em recmto coletivo.
privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse flID,
devi~amente isolada e com arejamento conveniente.

§ 2' É vedado o uso do produtos mencIOnados no "caput" nas aeronaves e
veiculas de transporte coletivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem e
houver nos referidos meios de transporte parte especialmente reservada 'aos
fumantes.

........., ," ,... , ,', , , , .

Art. 3' - A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo anterior
somente será permitida nas emIssoras de rádio e televIsão no horárIo compreendido
entre as vinte e uma e as seis horas.

§ 2' A propaganda contera nos meios de comumcação e em limção de suas
características, advertênCia esenta elou falada sobre os mal.fieios do fumo, através
das seguintes frases, usadas seqüenCIalmente, de forma stmultànea ou rotalIva,
nesta última hipótese devendo vartar no máximo a cada cmco meses, todas
precedidas da afirmação "O Ministerio da Saúde Adverte'"

"ArticO ,<l E vedado o consumo de bebIdas alcoolicas ao lanco das rodOVIas federais.
aS'ii'; como sua venda pelos estabclcci.ncntos comerciaIS de quiquer natureza situados as
suas margens. quando para consumo Imediaro

o IV Levantamento conclui ainda que "embora o álcool seja uma droga

legalizada e seu consumo seja aceito pela sociedade além ~e incentivado pela intensa

propaganda, há indicação clara de um aumento de seu consumo, bastando lembrar que

o uso pesado é certamente o caminho mais curto adcpendêncía. Ponanto. no mínimo a
legIslação sobre a propagrnda desses produtos deve ser urgentemente revisada, já que a

atuallel!lslação (parágrafo único do anigo.J..' da Lei 9.294196) permite a propaganda de

bebidas alcoólicas (cervejas e vinhos) em qualquer horário na televisão, desde que a

bebida contenha até 13% de teor alcoólico, portanto, a cerveja e os vinhos escapam da

restrição."

A proIbição expressa da venda de bebidas alcoólicas e cigarros a menores

de dezoito anos justifica-se. pois_ hoje, alguns supermercados vendem estes produtos

para crianças e adolescentes sob a alegação de que "não servem o produto, apenas

vendem", o que toma necessário deixar e:<plicita a proibição de venda destes produtos

para menores, por qualquer tipo de estabelecimento comercial.

Outra providênCia que estamos propondo é a prOIbição total do fumo em

aeronaves e veiculas de transporte coletivo. pois a prOlbição parcial provou-se ineficaz

(J &ZSTI1UHVI
[)lllOlflcnmA

CO~I~ c! C;:.énc~a e Tecno!og~a, comun~cação e Informática

OlIIOi
OO'I1U.oo J:lsê Santana C~ Vasconcellos

Substitua-se a redação do anigo 3° do PL 4 846194 pela seguinte

[ I "'JlI~A "
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JUSTIFICATIVA·

o objetivo do dispositivo que ora pretendemos emendar é absolutamente correto, pois o
consumo de bebidas alcoólicas por motoristas traz riscos à saúde de todos.

Entretanto. é preciso aperfeiçoar a redação do dispositivo para não proibir a venda de
bebidas em supermercados e armazéns localizados nas estradas. pois nesses locais o
consumidor não bebe. apenas compra o produto para consumir em casa.

o motorista que para no bar ou restaurante nas estradas e consome bebidas alcoólicas
pode causar acidentes. mas a dona de casa que vai ao supermercado comprar bebidas para
consumo doméstico não traz risco nenhum a comunidade.

Tefça-feira 23 11281

06/04,1 9S

DfoIA

PAlLtmIlM
X·
i \

t' .-,
-----"'::---,e--"

'.--"• ~SSIJ(AII!;;..~ _

i:::l'tENUA Ne -]

02< ;C15' _
",' ...,

,...--- 'IODO DE W li!! 11 lUSSlFICAW -----..-~-'•....;..•":",...,

I [ ]SlfIESSII'A [ ] S1ISTIlUlIVA [ I MimA DE
4 , 84 6 94 I[] Al1UTIHATlI'A [] /IOOIFlCATIVA

COlIISSM DE

IDEPUlADO

Ciência e Tecnolo ia, Comunica ão e
AlllOR

]Qsã Santana de !lascoocello5
TmO/JJSTlfItAClo

Informática
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Substitua-se a redação do §10 do artigo )0 do PL 4.846/94 pela seguinte:

U§ )°_Os rótulos das bebidas alcoólicas deverão contar a advertência "Evite os riscos do
consumo excessivo de àlcool"

E, em consequência suprimam-se os §§ 20 e 30 do. mesmo artigo.
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A presente emenda visa a estabelcer a obrigatoriedade de uso de frase de advertência nos
rótulos das bebidas.

o uso de frase nos rótulos e não na propaganda desses produtos segue a tendência de
legislações adotadas em países importantes como Itália e Estados Unidos da América.

06/04/ 95
MIA

COMISSÃO DE CI~NCIAE TECNOLOGIA ,COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TERMO OE R.ECEBIMENTO DE EMENOAS

PROJETO DE I.EI N° 4.846/94

Nos termos do Art. 119, caput, I do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e dlyulgaçAo na Ordem

do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas.. a partir de 03.04.95.. Qor

cinco sessões. esgotado o prazo, foram recebidas 2 (duaS) emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 11 de abril de 1995

.~W.uMl;j!;}~fn-
f' ' Maria IvonEHIo espírito saRtcP

Secretária
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Finda a 'e:~ura do 'expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Marcondes Gadelha. l

OSR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, duas efemérides, vizinhas de calen
dário e idênticas nos propósitos, sinalizam para a ne
cessidade de ações concretas e mais objetivas no
que diz respeito à distribuição de recursos hídricos no
Brasil.

Hoje se comemora o Dia Mundial da Água, e na
sexta-feira passada tivemos o seu equivalente nor
destino: o Dia do glorioso São José, carpinteiro de
Nazaré, pai putativo de Jesus Cristo e patrono das
chuvas na região.

Nos dois casos a mesma sensação de desam
paro, em que pese a fé no santo, e a mesma impres
são de que o destino dos homens está abandonado
aos caprichos da natureza. Mais do que duas datas,
Sr. Presidente, o 19 e o 22 de março são dois libelos
gregorianos contra a nossa imprevidência.

O Brasil, como se sabe, tem a maior reserva de
água doce do mundo. Cerca de 12% de toda água po
tável do planeta se encontra aqui. No entanto, a sua
distribuição é extremamente desigual, e os efeitos
perversos dessa desigualdade, de tão repetitivos e de
tão constrangedores, já cobriam responsabilidade ci
vil, para não falar em omissão de socorro.

Enquanto regiões inteiras se afogam em cata
dupas e liberam vazões incomensuráveis para o
mar, outras não têm como molhar os campos, saciar
a fauna e a flora, preservar seus ecossistemas, dar
sllJstentabilidade ao seu processo de desenvolvi
mento econômico ou garantir o abastecimento hu
mano, e têm que assistir periodicamente à sofregui
dão das suas populações para beber uma lama sór
dida sujeita a todo tipo de miasmas e agentes infec
to-contagiosos.

É impressionante como se assiste de braços
cruzados a esta situação. É impressionante como se
tE~m negligenciado, neste País, o tema das transposi
ções de bacias, a estrada real consagrada para resta
belecer um equilíbrio e prover segurança hídrica para
milhões.

No entanto, Sr. Presidente, transposições são
práticas correntes e até milenares em todo o mundo.
Países de todas as tipologias já fizeram as suas
transposições; países ricos ou pobres, grandes ou
pequenos, secos ou pluviosos, comunistas ou capita-

listas, todos já fizeram, de alguma forma, transposi
ções de bacias, e até hoje não se arrependeram.

A tecnologia disponibiliza hoje meios e modos
para decisões judiciosas, em curto prazo, a esse res
peito. Há soluções de engenharia para todo tipo de
problema ou obstáculo. A informática, aliada à tecno
logia aeroespacial, à tecnologia de novos materiais, à
mecânica de precisão, permite rapidez e eficiência
com que não contaram a maioria dos outros países
que realizaram transposições há mais de trinta anos.

O Brasil precisa familiarizar-se com essas ques
tões, colocá-Ias imediatamente na ordem do dia de
suas preocupações e começar a discutir as alternati
vas ao seu dispor. Não parece ser esta a atitude des
te florão da América exuberante e pródigo; a julgar,
~or exemplo, pelo Projeto de Transposição das
Aguas do São Francisco, o mais simples, o mais ba
rato, o mais estudado, e que até hoje continua pati
nando entre os corredores do Poder.

Sugerida há 150 anos como um mecanismo de
redenção do Nordeste setentrional, a transposição te
ve o seu projeto básico concluído em 1983; depois foi
aperfeiçoado sob o Governo Itamar Franco e ultima
mente submetido a mais quatro anos de estudo, no
período Fernando Henrique Cardoso. Lembrado em
tempo de seca, esquecido no inverso, esse projeto
tem a cara da nossa burocracia e um pouco da alma
brasileira, habituado a fechar a porta depois de o la
drão instalado de armas e bagagens.

Isso remete-nos outra vez a São José. Como
dissemos, o 19 de março não é só uma celebração no
hagiológio católico. Para o nordestino, essa data é o
seu mais importante marcador de tempo só
cio-biológico, um referencial em função do qual a vida
se organiza e se programa; o último dia de um calen
dário de sofridas observações, a última conta de um
rosário de expectativas entre.a seca declarada e as
bênçãos do inverno.

Em resumo, Sr. Presidente, São José tem sem
pre a última palavra nesse rude diálogo entre a espe
ra e a esperança que a cada ano se trava por esses
sertões afora. Na sexta-feira o santo não falhou: cho
veu copiosamente e uma corrida álacre aos arados e
enxadas já se iniciou ante a visão de espigas alvoran
do os campos e atulhando os paióis.

Para a fria ciência, na sua santa ignorância, es
tamos apenas diante da convergência intertropical,
fenômeno que se dá quando o ar quente dos trópicos
se choca com massas polares frias sobre a Linha do
Equador, provocando precipitações.

Qualquer que seja a explicação, entretanto,
pouco ou nada muda em relação às perspectivas da
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região, que mantém sua economia inteiramente de
sorganizada e um défioit 'hídrico insuperável e cres
cente no tempo.

Neste Dia Mundial da Água, a melhor homena
gem a São José seria eximi-lo de responsabilidades
futuras. Neste Dia Mundial da Água, a melhor decla
ração de respeito às populações do semi-árido nor
destino e a melhor declaração de princípios em favor
de um equilíbrio hídrico neste País seria o anúncio de
que os trâmites para a transposição do São Francisco
serão acelerados, em vez de retardados, e o início
das obras afinal determinado.

Era o que tinha a dizer.
OSR. SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, ainda há poucos dias participei de um en
contro entre o Governador do Estado de Minas Gera
is, Itamar Franco, e a bancada do PMDB na Câmara
dos Deputados.

Ouvimos, na oportunidade, o relato do Sr. Go
vernador sobre as pesadas dificuldades financeiras
que se abatem sobre Minas Gerais. Claro está que
essas dificuldades não afetam apenas aquele Esta
do, mas todas as unidades federadas. Por isso, esta
mos determinados a nos dedicar por inteiro à causa
da reforma tributária, em busca de nova realidade, de
nova política fiscal que possa trazer um pouco de alí
vio à situação de extrema dificuldade de Estados e
Municípios brasileiros.

A propósito, Sr. Presidente, o meu Estado, o Rio
Grande do Sul, graças à eficiente ação do
ex-Governador Antônio Britto, apresenta quadro um
pouco diverso e não tão difícil como o quadro mineiro
e de outros Estados, porque, ao transmitir o poder, o
Governo anterior deixou absolutamente em dia o pa
gamento de todos os seus servidores, inclusive o 132

salário; estava em dia também o pagamento dos for
necedores do Estado; deixou encaminhados junto a
organismos financiadores internacionais importantes
projetos de investimentos em nosso Estado; e ainda
deixou em caixa, depois de pagar todos os compro
missos, 208 milhões de reais.

Embora o atual Governador do Rio Grande do
Sul se queixe das dificuldades que seguramente o
Estado tem e deve enfrentar, e precisa superar, há de
reconhecer que, no quadro nacional, a posição do
Estado gaúcho ainda é uma das melhores, no que diz
respeito às finanças.

Diante desta realidade tão difícil para Municípios
e Estados brasileiros, cabe ao Congresso Nacional
dedicar-se por inteiro à reforma tributária, para que

possamos, no dia de amanhã, alcançar a descentrali
zação.

Precisamos descentralizar a administração
pública e os investimentos neste País. Com atransfe
rência de encargos e recursos compatíveis a Estados
e Municípios, tornaremos aadministração pública ágil
e eficiente. É a melhor economia que poderemos fa
zer. Assim, utilizaremos os recursos disponíveis para
os investimentos que o Brasil tanto reclama.

Era o que tinha a dizer.
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupando a tribuna desta Casa, venho
denunciar a prostituição infantil que prolifera em to
das as regiões do País e que está estritamente ligada
à violência. Apesar disso tudo, o Governo não tem co
mo um dos seus programas prioritários o combate a
essa prática de exploração.

Infelizmente, Sr., Presidente, nosso País encon
tra-se na lista das nações da América Latina que não
possuem nenhuma informação sobre a exploração
sexual de crianças e adolescentes. Portanto, vejo
com indignação que o Governo, atualmente, só cria
órgãos para servirem de fachada, como por exemplo

.os Conselhos Municipais do Menor e do Adolescente,
os quais não enfrentam o problema da prostituição
como deveriam; e ele hoje representa um câncer na
nossa sociedade.

Sras. e Srs Parlamentares, foi com todo o meu
repúdio e constrangimento que li a reportagem do jor
nal O Estado de S.Paulo, no primeiro caderno, na
página 9 da sua edição do dia 17 de março. A matéria
está definindo a prostituição infantil no nosso País por
região.

É com grande propriedade que o jornal destaca
a conclusão a que chegou um levantamento feito pelo
Centro de Referências, Estudos e Ações sobre Crian
ças e Adolescentes, órgão esse ligado à Organização
dos Estados Americanos - OEA.

Para nós, brasileiros, é vergonhosa a apresen
tação dessa pesquisa na cidade de Montevidéu, no
Uruguai, no Seminário de Violência e Exploração Se
xual contra Meninos e Meninas na América Latina e
Caribe, realizado recentemente, nos dias 18 e 19 de
março.

A reportagem detalha o mapa de exploração se
xual infantil por região, destacando o que sofrem os
menores, e como isso acontece. A matéria também
revela que o Governo, apesar de saber onde e como
isso se processa, não toma nenhuma medida para
coibir o problema, nem que seja paliativa, o que deixa
a nossa juventude à mercê dos exploradores.
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o jornal destaca na sua manchete: "Perfil eco
nômico define prostituição infantil". O que isso quer
dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados? Que o
atual Governo, com sua política econômica, arrasta
nossos jovens para uma vida de promiscuidade, ape
sar de eles representarem o futuro da Nação.

O meu espanto e o meu repúdio ficaram tão
grandes, ao ler a reportagem, que solicito à Mesa que
a transcreva nos Anais da Casa, anexando-a ao meu
pronunciamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, convo
co toda a Casa à luta constante no combate à prosti
tuição infantil em nosso País, para assim tirá-lo princi
palmente da rota do "pornoturismo" mundial, que infe
lizmente começamos a ostentar.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sr. Deputado Bispo Wanderval, as considerações de
V.Exa. têm a solidariedade da Mesa. Não podería
mos silenciar diante de um pronunciamento com o
qual nos consubstanciamos. Realmente, precisamos
fortalecer a família, porque se assim não fizermos
chegaremos à degradação. Parabéns a V. Exa.

REPORTAGEM A QUE SE REFERE O
ORADOR

PERFIL ECONÔMICO DEFINE
PROSTITUiÇÃO INFANTIL

Segundo estudo da OEA, extrativismo
propicia forma mais violenta de exploração
sexual no Brasil.

Edson Luiz

Brasília - A prostituição infantil no Brasil tem di
mensões diferentes de acordo com as atividades eco
nômicas predominantes em cada região. A conclusão
é de levantamento concluído este mês pelo Centro de
Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Ado
lescentes (Cecria) e pela Organização dos Estados
Americanos (OEA). O estudo será apresentado du
rante o seminário Violência e Exploração Sexual con
tra Meninos e Meninas na América Latina e Caribe,
que se realizada em Montevidéu, amanhã e depois.

Atividades econômicas extrativistas, como os
garimpos da região Norte, são as que propiciam as
formas mais violentas de exploração sexual que in
cluem cárcere privado, venda e tráfico de menores,
leilões de virgens, mutilações e desaparecimentos.

Também ao Norte se concentra o turismo sexual
portuário, como ocorre no Centro-Oeste e em zonas
portuárias do País. "Essa prática está voltada para a
comercialização do corpo infanto-juvenil e começa a

desenvolver-se para atender os turistas estrangei
ros", informa a pesquisa, revelando outro dado sur
preendente: a própria população local é a principal
consumidora da prostituição de crianças e adolescen
tes, nas regiões ribeirinhas. "Nos portos, a prostitui
ção dirige-se, principalmente, a tripulantes de navios
cargueiros."

No levantamento brasileiro, o Cecria concluiu
que no Sul predomina aexploração de meninos e me
ninas de rua. No Sudeste, acentua-se o pornoturismo
e a exploração sexual comercial e, no Centro-Oeste,
prevalece a exploração sexual nas regiões de frontei
ra. Segundo a consultora da instituição, Maria Lúcia
Pinto Leal, a pesquisa não revela número, mas desta
ca o tipo de exploração que ocorre em cada região do
País, baseando-se em dados fornecidos por redes re
gionais de combate à violência sexual.

Nas regiões litorâneas do Brasil prevalece o tu
rismo sexual, principalmente no Nordeste, onde exis
te uma rede organizada de aliciamento que inclui
agências de turismo nacional e internacionais, hotéis,
taxistas e comércio de pornografia. Normalmente, se
gundo o levantamento feito pelo Cecria, as pessoas
exploradas são do sexo feminino, pobres, negras ou
mulatas. Muitas delas são enviadas ilegalmente para
países estrangeiros. No Sudeste, esse tipo de explo
ração também é,acentuado, assim como o sexo co
merciai em prostíbulos e cárcere privado, nas ruas e
nas estradas.

Cliente - Nordeste e Norte continuam sendo as
principais regiões do País onde prevalece a explora
ção sexual de meninos e meninas. Outro aspecto que
estimula a exploração sexual comercial de menores,
de acordo com a pesquisa, é a violência sofrida por
crianças e adolescentes que vivem na rua.

"Elas saem de casa, onde, em geral, foram víti
mas de violência física ou-sex4al ~u submetidas a si
tuações de extrema miséria ou negligência e passam
a sobreviver nas ruas usando o corp6 como mercado
ria para obter afeto e sustento", explicaM~ria Lúcia.

Esse quadro está presente nQ Sul do País, mas
também é encontrado em outros grand.es centros ur
banos e em cidades de porte médio. No-Sul, ainda,
exploração de crianças de ambos os sexos peiõn~
cotráfico, tráfico de crianças e prostituição nas estra
das.

Hoje, no Brasil, existem 40 projetos e progra
mas para combater o abuso e a exploração sexual
comercial de crianças e adolescentes/- 70% são
executados no Nordeste. Mas, apesa(de o assunto
estar na agenda política do governo, ainda não é uma
prioridade e a maioria dos projetos qesenvolvidos no
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Brasil é financiada por organizações não-govemamentais
(ONG) e instituições internacionais.

O levantamento foi financiado pelo Banco Inte
ramericano de Desenvolvimento, que patrocinou es
tudos semelhantes no Uruguai, Chile, Bolívia, Colôm
bia, México e Nicarágua, entre outros países.

TEMA SERÁ DISCUTIDO EM MONTEVIDÉU

Brasília - O Brasil está incluído na lista dos paí
ses da América Latina que não têm informações so
bre a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Além disso, segundo avaliação do Centro de Refe
rência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescen
tes (Cecria), não existe mapeamento em que se notifi
ca tal fenômeno

O último número apresentado internacional
mente relativo ao Brasil foi contestado não só pelo go
verno, mas também pelas próprias organizações
não-governamentais (ONG), que consideraram exa
gerada a estimativa de que 500 mil crianças e adoles
centes estavam sendo vítimas do sexo comercial.

Outra dificuldade encontrada pelas organiza
ções e pelo próprio governo para combater esse tipo
de crime é a de materialização da prova do crime de
nunciado. A maior parte das delegacias não tem re
cursos suficientes e qualificados e as testemunhas
não contam com proteção policial, o que sempre re
sulta na interrupção do inquérito.

No documento que apresentará em Montevi
déu, o Cecria sugere uma redefinição de recursos pa
ra os projetos destinados ao combate da exploração
sexual comercial, tanto pelo governo quanto por insti
tuições que agem na área. Além disso, sugere o forta
lecimento das redes de informações sobre violação
de direitos de crianças e adolescentes, integrando a
Interpol (Polícia Criminalística Internacional) ao Insti
tuto Interamericano Del NiílO e outras instituições, pa
ra melhor mapear os problemas. (E.I.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Com a palavra o nobre Deputado Armando Abílio.

O SR. ARMANDO ABíLlO (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, durante este final de semana tive a oportuni
dade de visitar algumas regiões do meu Estado. Gra
ças a Deus, para nossa felicidade e, principalmente,
de toda a população daquela região, o inverno come
çou bem. O Deputado Marcondes Gadelha disse mui
to bem que o Dia de São José representa o inverno
para o Nordeste e principalmente para a Paraíba.

Não só tivemos a oportunidade de ver essa ale
gria, essa satisfação, mas também de participar de
um encontro com a presença de alguns Prefeitos e

Secretários Municipais. Durante essa reunião, fomos
contactados para receber uma queixa que diz respei
to a uma decisão do Governo Federal,'mais precisa
mente do Ministério da Educação e do Desporto, que
autorizou o fechamento de todas as Delegacias do
MEC.

Esse ato atingiu fundamentalmente as Prefeitu
ras pobres, que estão em dificuldades, porque a De
legacia era responsável pela orientação na elabora
ção de todos os projetos a serem enviados ao Minis
tério. A partir de agora, os Prefeitos e os Secretários
Municipais de Educação não têm mais a quem pr~u

raro A Delegacia foi desativada e agora há Delegacia
somente no Estado de Pernambuco.

Devido a essas queixas, quero, neste instante,
fazer uma.reivindicação ao Sr. Ministro da Educação,
Sr. Paulo Renato, que tem sido um dos destaques do
Governo Fernando Henrique Cardoso, para que S.
Exa. autorize a reabertura dessas Delegacias, o que
é uma necessidade. Aliás, alguns Secretários me
mostraram propostas elaboradas por determinados
escritórios que, para executarem seus projetos, estão
cobrando preços muito altos. Todos nós sabemos
das dificuldades financeiras das Prefeituras; em fun
ção exatamente dessas dificuldades, Sr. Presidente,
fazemos esta reivindicação.

Antes de concluir, gostaria de acostar este meu
pronunciamento ao do Deputado Marcondes Gade
lha, que, durante a sua fala, fez um pleito ao Governo
Federal no que diz respeito à transposição das águas
do Rio São Francisco. Só existe, Sr. Presidente, uma
.saída para o Nordeste e, principalmente,. para o nos
so Estado: a execução desse projeto, porque, até
quinze dias atrás - já tive oportunidade, em outras
participações, de deixar registrado este fato -, 70%
dos Municípios do nosso Estado, a Paraíba, estavam
com seu abastecimento de água desativado. A trans
posição das águas do Rio São FranciscQ é a solução
para a normalização do fornecimento de água para
aquela região.

Deixo, então, registrados o meu apoio e a minha
solidariedade ao pronunciamento do Deputado Mar
condes Gadelha, e a reivindicação ao Sr. Ministro da
Educação para que S. Exa. autorize a reabertura das
Delegacias do seu Ministério no meu Estepo.

Por último, quero convidar todos os Parlamenta
res para participarem, amanhã, neste plenário, da
sessão solene em homenagem a um órgão que faz
parte da história do nosso Nordeste, principalmente
no que diz respeito ao gerenciamento da água, tanto
para beber como para irrigar: o Dnocs

Era o que tinha a dizer.
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o SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
no sábado à poite, 'o Rio Grande do Sul ficou estarre
cido com uma informação dada pelo Governador Olí
vio Dutra, após seminário de seu partido para avaliar
os primeiros oitenta dias de seu Governo. A comuni
cação do Governador mata o futuro do Rio Grande de
Sul e cassa tristemente os sonhos da juventude gaú
cha. S. Exa. informou ao Brasil que, a partir desta se
gunda-feira, suspenderia todos os incentivos que o
Rio Grande do Sul concedia para que grandes em
presas nacionais e internacionais criassem empregos
em nosso Estado.

O desemprego é uma peste que grassa no Bra
sil e em todo o mundo. Governadores de Estados,
Prefeitos e Presidentes de inúmeros países, de forma
desesperada e organizada, buscam investimentos.
Entretanto, o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul diz não ao desenvolvimento e a 80 mil empregos,
diretos e indiretos, a serem criados pelas montadoras
da GM e da Ford e pela empresa gaúcha Gerdau, que
deseja implantar uma laminadora de aço no Estado.
Além dessas, a Data ComputeI', maior empresa de
computação do mundo, estava se instalando em Gra
vataí; a Gerdau, em Nova Rita; a GM, em Gravataí; e
a Ford, na cidade de Guaíba. Os benefícios alcançari
am outras dezenas de cidades do Estado que abriga
riam todo o sistema de empresas, médias e peque
nas, que alimentam uma montadora. É incrível! Não
dá para entender.

O Estado, que nos últimos dez anos estava sem
qua.lquer grande investimento privado nacional ou in
ternacional, com o Governo Antônio Britto voltou a ter
esse tipo de investimento gerador de emprego. Por
incrível que pareça, o novo Governo não o quer, ou
seja, não quer criar empregos. Isso é profundamente
lamentável.

O Rio Grande do Sul tem vocação agrícola,
mas não aumentará a sua receita se não recuperar a
matriz industrial. Todos os gaúchos dessas cidades,
incluindo os mais jovens, choram essa decisão.
Está-se cassando o direito de sonhar, o direito ao
emprego que essas grandes empresas criariam,
com recursos do Estado, sim, porque todos os Go
vemos estaduais investem no futuro, abrindo mão
de receita futura, com a concessão de isenções tribu
tárias.

É importante que esta Casa saiba o que está
acontecendo no Rio Grande do Sul. Por isso, solicito
a V.Exa., Sr. Presidente, que as matérias publicadas
hoje nos jornais Correio do Povo e Zero Hora, am
bos do Rio Grande do Sul, sejam transcritas nos Anais
desta Casa, para que o dia de hoje seja registrado co-

mo um dia de luto pela decisão contra a criação de
empregos no Rio Grande do Sul.

Perdão, juventude gaúcha, pela decisão do Go
vernador do Estaco.

ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORADOR:

GOVERNO MUDA FOCO DE INVESTIMENTOS

A conclusão de obras e educação, saú
de e agricultura foram selecionadas pelospe
tistas como prioritárias.

Sérgio Gobetti

Depois de 79 dias de governo, o primeiro e o se
gundo escalões do governador Olívio Dutra bateram
o martelo sobre as prioridades para 1999. O seminá
rio de governo, realizado no sábado no auditório da
CEEE, decidiu que será suspenso o repasse de re
cursos para as montadoras (Ford e GM). O dinheiro
irá prioritariamente para as áreas de educação, saú
de e agricultura e as obras financiadas por organis
mos internacionais ou em estágio "adiantado de
construção". A coordenação de governo definirá nas
próximas semanas o quanto sobrará para investimen
tos este ano.

O orçamento de '1999 previa um investimento
total de R$926 milhões, dos quais R$152 milhões viri
am de empréstimos externos e restante das privatiza
ções e de receitas de impostos. A relação com os or
ganismos internacionais foi normalizada depois que o
governo federal voltou a dar aval às operações de
crédito, mas a venda de estatais está fora de cogita
ção pelo governo do PT.

- Herdamos um orçamento com um déficit de
mais de R$1 bilhão. Vamos governar na escassez,
mas sem demitir nem vender patrimônio público - de
clarou o governador ao final do semin~.

No caso das estradas, o governo' etttará com
sua contrapartida nos programas financip.êios pelo
Banco Mundial (manutenção e restauraçãolde rodovi
as) e pelo BID (corredores de exportaçã01 e' tentará
completar as obras mais adiahtadas de outros proje-
tos. \',

- As obras que ficaram só nas churrascadas e
discursos irão para as projeções do Orçamento Parti
cipativo - disse Olívio.

Na área de agricultura, houve grande pressão
do sem-terra para que o governó defina uma meta de
assentamentos já para 1999. Na campanha eleitoral,
Olívio prometeu assentar 10 mil famílias até o final do
governo, o que daria 2,5 mil po~ ano. A proposta em
discussão na Secretaria da Agricultura prevê mil as
sentamentos este ano.
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Pressão também existe por parte do magistério,
que pede a contratação emergencial de professores.
Por enquanto, o governo está tentando solucionar o
problema da sobrecarga horária com o remaneja
mento, mas Olívio disse que não afasta a possibilida
de de contratações emergenciais.

Além da discussão das prioridades, o seminário
também serviu para redirecionar a ação política do
governo, até agora centrada na denúncia da dívida do
Estado com a União. O presidente regional do PT, Jú
lio Quadros, chegou a qualificar o tema como "esgota
do" e apresentou uma resolução aprovada pelo dire
tório propondo novas iniciativas.

- Adívida é um elemento limitante, mas o gover
no não pode ficar restrito a um problema de caixa 
disse o secretário-geral do PT, Paulo Ferreira.

As críticas mais ácidas partiram do deputado fe
deral Marcos Rolim, que acusou o governo de cons
truir um discurso "catastrofista" e não produzir "qual
quer fato relevante em torno de proposta para o Rio
Grande".

AS PRIORIDADES

As principais áreas que receberão re
cursos em 1999:

Educação
Ampliação de vagas nas escolas, com constru

ção de salÇl.s de aula, e solução do problema da falta
de professores.

Saúde
Construção de centros de atendimento de ur

gência nas cidades médias do Interior.

Agricultura
Implementação do seguro-agrícola e assenta

mento de até mil famflias sem-terra.

Obras
Programa de recuperação das estradas financiado

pelo Banco Mundial, corredores de exportação e
obras em estágio adiantado de construção.

- Devemos construir as condições para poder
responder que há vida depois da dívida e que nosso
governo não será uma espécie de limbo para abrigar
o choro e o ranger de dentes - afirmou um documento
elaborado há um mês por Rolim com uma avaliação
do governo.

Os representantes da Democracia Socialista,
corrente petista que comanda a Secretaria da Fazen
da e a Procuradoria-Geral do Estado, sustentam que
não há como cumprir promessas sem resolver o pro
blema da dívida, cujo pagamento consome mais de
R$700 milhões por ano.

A OpçÃO E SEUS RISCOS

Rosane de Oliveira
Editora de Política

Só se surpreende com a decisão do governo es
tadual de suspender a liberação de dinheiro para a
Ford e para a General Motors quem esqueceu o dis
curso do PT à época da assinatura dos contratos. Pe
Ja voz do deputado Flávio Koutzii, o PT sustentava a
tese de que os empregos gerados pelas montadoras
eram insignificantes se comparados ao valor investi
do pejo governo. E que fábricas de automóveis eram
empreendimentos rejeitados no Primeiro Mundo.

Na campanha eleitoral, sempre que lhe pergun
tavam se cumpriria os contratos firmados por seu an
tecessor, Olívio Dutra dava uma resposta evasiva: "O
que for juridicamente perfeito e socialmente justo se
rá mantido". O mesmo Olívio dizia em comícios, en
trevistas e programas de televisão que não conside"
rava justo o governo injetar dinheiro em grandes em
presas, quando faltava para a saúde, a educação, a
segurança e a agricultura.

Logo depois da posse, começou a reavaliação
dos contratos pelos critérios "socialmente justo" e "ju
ridicamente perfeito". Debruçado sobre a Constitui
ção Estadual, códigos e pilhas de leis ordinárias, o
procurador-geral do Estado, Paulo Torelly, comanda
a equipe encarregada de encontrar furos jurídicos
nos contratos. É um trabalho técnico, mas comporta
interpretações distintas, dependendo o lado em que
se esteja. A começar pela concessão de incentivos
fiscais sem aprovação pelo Conselho de Política Fa
zendária, o governo acha que não terá dificuldade pa
ra anular na Justiça contratos considerados lesivos
ao interesse público. Avaliar o que é socialmente jus
:to é uma questão de natureza política.

A decisão anunciada sábado indica que o go
vernador está disposto a pagar o preço de uma pos
sível desistência da Ford de se instalar em Guaíba
assim como do Grupo Gerdau em Nova Santa Rita e
da Dell Computer em Alvorada. Será um baque para
comunidades que identificavam nessas fábricas a
sua redenção econômica. No estágio em que estão
as obras da GM, o único risco é o de uma batalha ju
rídica em torno de cláusulas do contrato que a em
presa quer ver cumpridas. Ou de atraso no início da
produção previsto para dezembro deste ano. Com a
Ford é diferente.. Pouca coisa foi feita no canteiro de
obras de Guaíba e o dinheiro deveria ser liberado em
parcelas.

Por linhas tortas, o governo está cumprindo sua
primeira promessa de campanha. Ao anunciar que
canalizará para a área social recursos que iriam irri-
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gar os cofres de empresas privadàs está reafirmando
sua opção por um projeto diferente do de seu ante
cessor. Haverá reações duras da oposição, que usa
rá o episódio para rotular o governo de inimigo do de
senvolvimento. Só mais tarde se saberá o que os elei
tores pensam dessa opção.

Como Estão
O estáQio da implantação das duas montadoras

no Estado:

General Motors (GM):
Fábrica em Gravataí
Produção anual de

120 mil carros
Empregos:

4 mil diretos (2 mil criados pelas sistemistas)

O Estado repassou a título de empréstimo
R$253 milhões

em 1997
O Estado já investiu em Infra-estrutura

R$87,113 milhões

As obras a cargo do Estado que ainda estão pen
dentes:

Pavimentação, rede de abastecimento de água
e construção de estação de tratamento de efluentes
industriais orçados em R$45,574 milhões.

O que foi feito no complexo GM:
95% do prédio da administração
90% dos prédios da pintura, linha de montagem,

solda e estamparia
A maior parte dos equipamentos, como robôs

para a linha de montagem, foi comprada e já está no
canteiro de obras

O que falta para a fábrica começar a operar:
Conclusão de obras de infra-estrutura e seis

meses de testes

O primeiro veículo será produzido para o mercado
em

Dezembro de 1999

O estágio atual da Implantação das sistemistas
(principais fornecedores de componentes):

Obras civis em andamento. Das 10 que pediram
financiamento ao Estado, nove aguardam o repasse
total ou parcial do dinheiro. Faltam ser repassados
H$11 ,757 milhões dos R$19,657 milhões previstos

Ford
Fábrica em Guaíba

Produção anual de
120 mil carros

Empregos:
2 mil diretos

O Começo da operação:
Setembro de 2001

O empréstimo total é de
R$210 milhões

O Estado já repassou
R$30 milhões

A montadora tem a receber
R$68 milhões no próximo dia 30
O restante do dinheiro (que inclui juros) deverá

ser pago em setembro

O Estado ainda deverá Investir em infra-estrutura
R$200 milhões

O que já foi feito no complexo Ford:
90% da terraplenagem
Começo do estaqueamento para construção de

escritório central com 1 mil metros quadrados
O projeto de fábrica está nos detalhes finl;lis

R$30 milhões foram investidos em equipamentos da
linha de montagem

Oprimeiro veículo para o mercado será produzido
em:

setembro de 2001

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
COBRA COERÊNCIA

O Presidente da Assembléia Legislativa espera
coerência do governo gaúcho no caso da instalação
das montadoras GM e Ford 00 Estado. Segundo Pau
lo Odone Ribeiro (PMDB), o governo'"'iem "O'{.iireito de
renegociar os acordos firmados, m.as não podeJogar
fora os recursos já investidos com aprovaçã~ da
Assembléia.

- O Estado está parado há 90dias. Apesar dis
so, esperamos que pelo menos não ande para trás e
destrua o que já foi feito. Se cada novo governo decidir
destruir o que foi feito pelo anterior, teremo o caos pú
blico - afirmou o deputado, ao saber da decisão do go
vernador Olívio Dutra de não cumprir os contratos fir
mados pelo governo Britto com as duas montadoras.

Quanto a possíveis irregularidades nos contra
tos, Odone diz que, se realmente existem, já deveri
am ter sido denunciadas.

- Se há irregularidades, é obrigação do governo
estadual apurá-Ias afirma.
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ESTADO SUSPENDE VERBAS
PARA MONTADORAS

Governador anuncia fim dos incentivos
fiscais e dos repasses para a instalação de
grandes empresas no Rio Grande do Sul.

O governo do Estado não vai mais repassar di
nheiro público para as empresas que estão se insta
lando no Rio Grlilnde do Sul e acabará com os incenti
vos fiscais para as grandes. A decisão foi anunciada
sábado à noite pelo governador Olívio Dutra, ao final
de um seminário de avaliação dos primeiros BO dias
do governo. O compromisso assumido pela adminis
tração anterior prevê a infra-estrutura para instalação
de empesas como General Motors do Brasil (GM),
Ford e Goodyear. Para as montadoras Ford e GM, os
benefícios aprovados somam R$B50 milhões, dos
quais R$400 milhões foram pagos em 9B. Os outros
R$450 milhões seriam pagos neste anto. "A decisão é
que nenhum centavo do Erário irá para quem não pre
cisa. A GM e a Ford não precisam do dinheiro públi
co", afirmou Olívio. O governador antecipou o anún~

cio da decisão, que seria comunicadaaos consórcios
que trabalham na infra-estrutura das empresas no fi
nal do mês. As obras estão praticamente paralisadas
por falta de pagamento. "O dinheiro que sair para es
ses grupos é o que vai faltar para saúde, educação,
saneamento básico; micro, pequenas e médias em
presas; e agricultura familiar", afirmou o governador.
Os contratos estão sendo auditados pelo governo es
tadual desde a posse, em janeiro. Ontem, a GM não
quis se manifestar sobre o assunto.

A economia desse valor, somada a outras medi
das, como a redução de 20% na contratação de CCs,
o fim dos incentivos fiscais, a redução do custo admi
nistrativo, uma política fiscal que aumente a í:meca
dação e o corte substancial em publicidade devem
garantir ao governo a possibilidade de enfrentar a cri
se, in'testir nos setores sociais e manter obras impor
tantes. "Queremos aumentar a eficiência, agir com
austeridade e evitar o desperdício", declarou o gover
nador. "Vamos governar com escassez, sem demitir
funcionários, sem vender patrimônio público, acaban
do com a sonegação e com as anistias fiscais, sem fi
nanciamento aos grandes e poderosos, redirecionan
do os subsídios aos micro, pequenos e médios em
presários", acrescentou.

As prioridades para este ano, definidas em fun
ção da crise, vão ser educação, saúde e agricultura.
O governo vai destinar recursos para a construção de
escolas e salas de aula, visando atender ao aumento
da demanda. Também será dada atenção especial às
micro e pequenas empresas familiares e agrícolas.

"Precisamos lutar contra a brutalidade da evasão dos
recursos públicos e fazer com que esse dinheiro seja
aplicado na economia produzida aqui." \

Ovice-governador Miguel Rosetto admitiu que o
Rio Grande do Sul pode declarar moratória à União.
Mas o governo espera uma resposta do Supremo Tri
bunal Federal (STF) sobre as ações para desbloque
ar recursos do Estado, antes de tomar uma decisão
nesse sentido. Na sexta-feira, a União bloqueou mais
R$4,32 milhões do Imposto sobre Produtos Industria
lizados (IPI- Exportação) e R$B,675 milhões do Fun
do de Participação dos Estados.

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a ban
cada nordestina e a Comissão de Minas e Energia
mobilizaram-se, e o Governo, de maneira sensata,
por meio do Ministro de Minas e Energia, Rodolpho
Tourinho Neto, decidiu adiar por prazo indeterminado
o processo de cisão da Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco S.A, a maior geradora de energia elé
trica do Nordeste.

Ao fazer essas observações, Sr. Presidente,
não vai aqui nenhum arroubo xenófobo, em que pese
a importância estratégica da geração de energia elé-

.trica para qualquer país. Há que se levar em conta,
especificamente no caso do complexo Chesf, que to
das essas usinas têm uma relação muito importante
com o funcionamento do rio e o múltiplo uso da sua
água.

A água do Rio São Francisco é usada não ape
nas para a geração de energia elétrica, mas também
para a irrigação e o abastecimento direto de homens
e animais. Além disso, o Rio São Francisco, da mes
ma forma que o Rio Parnaíba, onde se situa a Hidrelé
trica de Boa Esperança, que faz parte do sistema
Chesf, é também importante via de navegação e, por
conseguinte, do transporte hidroviário do sistema
multimodal do País. O Governo, ao agir dessa forma,
revela sensatez, e nós, desta tribuna, só temos que
elogiá-lo.

Ê preciso que se rediscuta a privatização das
geradoras de energia elétrica no País, na medida em
que muitas das distribuidoras de energia que já foram
privatizadas estão apresentando problemas dos mais
diversos, por todo o País, principalmente no Sul e no
Sudeste, onde esse processo iniciou-se mais cedo.
Imaginem o que aconteceria no Nordeste, em que sa
bidamente menos de 5% da área rural tem eletrifica
ção.

No meu Estado, o Piauí, este número é ainda
menor, e mais de 40% da população do estado, feliz
mente, ainda reside na zona rural. Se o Governo não
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fizer o necessário aporte estratégico <tl;!in-
fr.a·.estrutura-nocampu;M- qUe(fiz-respeitá à educa
Vão, como já procura fazer, por meio deste ambicioso,
notável e já bem sucedido programa do Fundo de Va
lorização do Magistério, no que diz respeito aos recur
sos hídricos, necessários a muitas regiões; e, princi
palmente, no que diz respeito à energia elétrica, infe
lizmente teremos, com certeza, mais um fator causa
dor de êxodo: rural: a ausência de energia elétrica,
elemento fundamental no campo, juntamente com a
água, para os processos de irrigação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço es
sas considerações como nordestino que sou, repre
sentante do povo do meu Estado, o Piauí, e também
como integrante da Comissão de Minas e Energia.
Esta Comissão receberá no dia 8 do próximo mês, em
uma reunião conjunta com a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, o Ministro
Rodolpho Tourinho Neto e os Presidentes da Eletro
brás e de Furnas, para discutir os problemas decor
rentes do blecaute do último dia 13 e também opções
em termos de fontes alternativas para a geração de
energia, porque hoje mais de 90% da energia elétrica
do País são oriundos de hidrelétricas, e existem vári
as outras fontes que também podem ser utilizadas
por este País continental, maior nação tropical do pla
neta.

Parabéns ao Governo Federal pela sua cautela,
e às bancadas do Nordeste e à Comissão de Minas e
Energia, que em tempo agiram no sentido de suspen
der por tempo indeterminado o processo de cisão e
privatização da Chesf.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Tenho a grata satisfação de registrar a presença na
Câmara dos Deputados de Comissão da Junta de
Andaluzia, convidada pela Deputado Geraldo Mage
la. A todos os componentes dessa delegação as nos
sas boas-vindas. É uma satisfação recebê-los nesta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo apalavra ao nobre Deputado Alberto Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, recentemente, da tribuna desta Casa, um
Parlamentar do Distrito Federal, de partido de oposi
ção, fez denúncias infundadas envolvendo a Secreta
ria de Educação do Distrito Federal e a figura de sua
titular, Deputada Eurides Brito, que tanto honrou es
ta Casa quando aqui esteve, e que hoje é, também,
Deputada Distrital.

É-de meudever;-Sr:Preslaente, com o intuito de
fazer justiça a uma das mais destacadas educadoras
que o Brasil conhece, relatar a realidade dos fatos.

Ao assumir a Secretaria de Educação, a Secre
tária encontrou 5.563 alunos matriculados, mas sem
saber onde iriam estudar, por motivos os mais diver
sos, tais como: interdições de escolas, como, por
exemplo, a Escola Normal de Brasília; telhado destru
ído da Escola Classe da Vendinha, na cidade de

. Brazlândia; falta de escolas em Planaltina e em ou
tras cidades-satélites do Distrito Federal.

Diversas providências foram tomadas para abri
gar todos os que procuravam matricular-se nas esco
las públicas. Salas provisórias de madeirite foram
construídas, alunos remanejados, reformas de emer
gência, tudo isso em um prazo não superior a 45 dias.
Pelos dados, restaram sem definição de espaço para
estudar apenas 570 alunos do ensino fundamental,
da éomunidade carente do Incra 8, zona rural de
Brazlândia.

Diante de tal situação, foi determinado aos téc
nicos da Secretaria de Educação que fizessem um
exaustivo levantamento junto às Divisões Regionais
de Ensino de Ceilândia e Taguatinga, a fim de exami
nar a possibilidade de matricular os alunos nas esco
las de uma dessas cidades. O resultado do levanta
mento foi negativo devido à falta de vagas.

Posto isso, restou procurar solução junto à inici
ativa privada. Primeiro, buscando alugar espaços, o
que não foi possível. A Secretaria de Educação par
tiu, então, para a compra de vagas na única escola
particular que oferecia os cursos da 5ª a 8ª séries na
cidade de Brazlândia, que eram as séries a serem
cursadas por aqueles 570 alunos.

Além da compra de vagas, com o pagamento da
respectiva mensalidade;'o"GOQtrato incluía outros be
nefícios aos estudantes, tais 00m0 livros didáticos
gratuitos - note-se que a escola trabalha com o mate
rial do Curso Positivo de Curitiba -, aulas de reforço,
transporte escolar, alimentação, uniforme, incluindo o
tênis. Isto para que os alunos não se sentissem inferi
orizados junto aos colegas do estabelecimento de en
sino contratado, provenientes da classe média da ci-
dade-satélite de Brazlândia. '

Esta foi a razão, Sr. Presidente, pela qual ocon
trato firmado no dia 12 de fevereiro tinha um per capi
ta superior ao do aluno regular do estabelecimento,
que compra separadamente todo o seu material, a
sua merenda, paga o seu transporte, além de pagar a
anuidade de doze prestações, enquanto a Secretaria
de Educação pagaria apenas onze.
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Com tudo isso, o contrato assinado no dia 12 de
fevereiro foi suspenso por um ofício cautelar, em 22
de fevereiro, sem que nenhum centavo fosse repas
sado ao Centro Educacional Caiçaras, onde as crian
ças seriam matriculadas. E por que isso? Porque no
dia 21 de fevereiro, domingo, após reunir-se com os
pais desses alunos, a Secretária recebeu denúncia
de que, em uma escola de Brazlândia, havia quatro
salas de aula ociosas. De imediato, a Deputada Euri
des Brito nomeou, por portaria, sua Chefe de Gabine
te para investigar o porquê de terem sido passados
dados inverídicos ao Departamento de Planejamento
da Secretaria de Educação.

O resultado constatado na sindicância atestou
que a Regional de Ensino trabalhou com dados de
matrícula real de umas escolas e com dados de previ
são de matrícula de outras, em um mesmo mapa.
Mas os alunos não foram encaminhados à escola par
ticular, e recurso algum foi repassado à instituição de
ensino.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é de se
estranhar tal denúncia, uma vez ql,le o contrato foi
suspenso desde o dia 12 de fevereiro, com o respecti
vo cancelamento do empenho, sem causar prejuízo
algum aos cofres públicos. E, com o encerramento da
sindicância e a aprovação do seu relatório, foi feito o
cancelamento total.

Por último, Sr. Presidente, permita-me informar
que se o Parlamentar denunciante quiser mesmo ze
lar pelo dinheiro público, a melhor forma não é atacar
a Deputada Eurides Brito, ilustre Secretária de Edu
cação do Distrito Federal, que, sem mácula, tem
ocupado os mais altos postos da educação de nosso
País, em seus 35 anos de vida pública. Mas podemos
ajudar o Deputado, pedindo que ele mande investi
gar, dentre outros, o Processo nll 182.15392/98, que
trata do transporte da alimentação escolar, cuja licita
ção foi encerrada há um mês.

A empresa vencedora, a mesma do ano pª~sa

do, ganhou a licitação com um preço de 0,4 real por
quilômetro rodado, enquanto que, no ano anterior, no
Governo passado, para o mesmo trajeto, o preço con
tratado foi de 0,8 real por quilômetro rodado.

Lembramos ainda o caso da Escola Normal de
Brasrlla, desativada no meio do ano passado para
uma reconstrução'que não aconteceu, provocl:indo'o
aluguel de salas de uma instituição privada por 203
mil e eoo reais, quando a reforma que promovemos
em apenas trinta dias custou aos cofres públicos não
mais que 150 mil reais, permitindo que os alunos já
estejam lá estudando no presente ano letivo, o que
mostra que essa reforma poderia ter sido feita em ju
lho do ano passado.

Sr. Presidente, anexamos - e consideramos
parte integrante deste pronunciamento - quatro do
cumentos que comprovam a veracidade dos fatos re
latados. Pedimos ao deputado que fez a denúncia há
vinte dias que verifique os documentos anexados.

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
seja publicado no Jornal da Câmara e divulgado no
programa A Voz do Brasil.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
ORADOR

PORTARIA Nº 19, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1999

A Secretária de Educação do Distrito Federal no
uso de suas atribuições regimentais, resolve, desig
nar VANDERCY ANTONIA DE CAMARGOS, Chefe
de Gabinete da Secretaria de Educação, para realizar
sindicância, no prazo de 15 (quinze) dias, na Divisão
Regional de Ensino de Brazlândia, usando ao levan
tamento de dados referentes à estratégia de matrícu
la, salas de aula disponíveis e demanda de alunos.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicação. - Eurides Brito da Silva.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA EXECUTIVA
OFíCIO Nll /99

Brasília, 22 de fev~reiro ~e 1999

Ao Centro Educacional Caiçaras
AlC Dr. Milton Silvério da Silva
Área Especial 01.lote D. loja 1
Selor Norte - Brazlândia - DF

Prezados Senhores,
Fatos supervenientes, que só agora chegaram

ao conhecimento desta Diretoria Executiva e ainda
em apuração, determinaram a providência cautelar
de cancelamento da Nota de Empenho emitida em
12-2-1999, vinculada ao contrato de prestação de
serviços celebrado com essa Entidade: '

Esta comunicação tem por fim solicitar que sus-
o penda toda e qualquer atividade que seja necessária
ou que tenha por fim o cumprimento do contrato por
parte desse Centro Educacional, de modo a resguar
dar o interesse público.

Tão logo os fatos sejam esclarecidós e apura
dos, na sua totalidade, os resultados serão manifes
tados a essa Entidade, podendo repercutir na cele
bração do contrato. - Maristela de Melo Neves Men
des, Diretora executiva

Em face de todo o exposto, sugerimos a Funda
ção Educacional que execute a rescisão do contrato
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já suspenso por ordem da.Senhora Secretária e que
designe um assessor para atuar diretamente junto a
DRE/Brazlândia para supervisionar a reorganização
dos dados escolares, verificando, inclusive, a situa
ção dos registros de vida escolar junto às Secretarias
das Escolas.

Vandercy Antônia de Camargos, Chefe de
Gabinete da Secretaria de Educação do Distrito Fe
deral.

PROCESSO NQ 082.001626/99

Tendo em vista as informações contidas no rela
tório da Sindicância constituída pela Portaria nº 19, de
22 de fevereiro de 1999 (publicada no DODF de 23 de
fevereiro de 1999, página 17), que justificam a medida
cautelar que transmiti a essa Diretoria Executiva deter
minando o cancelamento da Nota de Empenho e a
conseqüente suspensão das medidas para o cumpri
mento do Contrato (processo nQ082.001626/99), De
termino agora seja o Contrato revogado em todo o
seu teor, bem como tomadas todas as demais provi
dências cabíveis.

Determino, ainda, que logo essas providências
sejam tomadas, o presente processo seja devolvido a
esta Secretaria de Educação, com relatório circuns
tanciado sobre as ações que levaram a Fundação
Educacional a lugar nos anos de 97 e 98, salas para o
funcionamento da Regional de Ensino daquela cida
de, quando, conforme tudo indica, havia salas ocio
sas para abrigar aquele Setor.

Anexar ao processo o relatório da Sindicância.
Dê-se publicação no Diário Oficiai do presente

despacho bem como do termo de rescisão abaixo.
Brasília, 15 de março de 1999. - Eurldes Brito

da Silva, Secretária de Educação do Distrito Federal
e Presidente da Fundação Educacional do Distrito
Federal.

TERMO DE RESCISÃO

Fica rescindido o contrato de compra de vagas
celebrado entre a Fundação Eduacional do Distrito
Federal e o Centro Educacional Caiçaras Ltda., tendo
em vista o que consta do Processo nQ082.001626/99,
resultando na desnecessidade da referida compra,
face à comprovada existência de vagas na rede públi
oa de Brazlândia, conforme apurou a sindicâns;ia ins
taurada no processo em referência.

Brasília, 15 de março de 1999. - Eurides Brito
da Silva, Secretária de Educação do Distrito Federal
e Presidente da Fundação Educacional do Distrito
Federal.

o SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, também registro, nesta oportunida
de, que hoje, dia 22 de março, é o dia dedicado inter
nacionalmente à água, conforme decisão tomada em

. fórum realizado em 1992, em Paris.
Longe de representar um natural ufanismo pela

imensa riqueza dos mares, rios e lagos e pela beleza
dessas e de outras porções de concentração da
água, como as cachoeiras, por exemplo, a instituição
do Dia Mundial da Água representou a imensa preo
cupação de que todos devemos estar imbuídos, Sr.
Presidente, diante do gravíssimo cenário que se
apresenta para um futuro próximo, de não mais de
duas ou três décadas, no tocante à possibilidade con
creta de findarem-se os recursos hídricos à disposi
ção da humanidade, caso nada seja feito no sentido
de se evitar esse quadro.

De fato, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
é consabido que, se o homem mantiver sua atual sis
temática de exploração predatória dos recursos natu
rais do planeta, em um século ou dois, grande parte
desses recursos se esgotará, com conseqüências ir
reversíveis para o futuro da humanidade. Embora se
afirme alarmista a previsão, velha, de mais de cin
qüenta anos, do famoso Manifesto Conservacionista,
segundo a qual "quando o último rio for contaminado,
a última árvore for cortada e a última espécie animal
extinta, o homem descobrirá que não é possível co
mer dinheiro", e já se avancem em soluções que com
patibilizam o progresso, o desenvolvimento, com a
preservação do meio ambiente, no que chamamos de
desenvolvimento sustentável, casos há, mais graves,
que exigem uma tomada de posição imediata; e, den
tre esses, está a questão da utilização da água.

Embora três quartos da superfície terrestre se
jam cobertos de água, é preciso não esquecer que
97,5% desse total é de água salgada. Dos restantes
2,5% de água doce, a maior parte está inacessível, no
atual estágio, ao homem: 70% concentram-se nas ca
lotas polares ou na Groenlândia e mais da metade
dos 30% restantes corresponde às águas subterrâne
as profundas. Portanto, somente cerca de 1% de toda
a água do planeta está acessível para o consumo hu
mano. Já há países, em especial na África e no Orien
te Médio, que têm enorme carência de água, apesar
de alguns deles, particularmente do Oriente Médio,
terem desenvolvido modernas técnicas de captação
de água em grandes profundidades, ou de dessalini
zação da água do mar.

O Brasil é dono de um dos maiores estoques de
água do planeta. Temos, porém, de um lado, um his
tórico processo de contaminação desses mananciais,
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ainda hoje em operação. O mercúrio na Amazônia, a
poluição industrial nas áreas próximas às cidades,
sem falar na utilização dos rios e lagos para dejeto de
esgotos sanitários, na maior parte dos casos sem tra
tamento algum, são problemas crônicos que continu
am ocorrendo, sem que se consiga dar cabo a práti
cas tão abusivas, malgrado tenham sido objeto de cri
minalização na recente Lei de Crimes Ambientais. De
fato, "poluir águas interiores, de superfície ou subter
râneas, estuário, mangue, mar territorial, ou agravar
risco já existente, expondo a perigo o meio ambiente"
é crime, hoje, sujeito a multa e a pena de reclusão de
dois a cinco anos.

Mas a degradação dos nossos rios não se faz
apenas com a poluição. O inconseqüente desmata
mento, inclusive das matas ciliares e daquelas onde
se situam as nascentes, tem sido responsável pela
redução, a olhos vistos, dos cursos de água, ao ponto
de transformar rios outrora perenes em filetes de
água temporários, só encontrados agora na época
das chuvas.

De outro lado, o Brasil possui a região de se
mi-árido mais populosa do planeta, o Nordeste seten
trional, onde o fenômeno da seca ocorre cada vez de
forma mais inclemente, mais danosa às populações.
Aquela região só possui um grande rio perene, o São
Francisco, o Velho Chico, o chamado Rio de Integra
ção Nacional.

Pois bem, Sr. Presidente, esse rio corre agora o
sério risco de ser objeto, ele próprio, de privatização.
Privatizar a Companhia Energética do São Francisco,
na prática, significa privatizar o rio, porque as hidrelé
tricas controlam a vazão de suas águas.

Em boa hora, a movimentação da bancada nor·
destina conseguiu evitar que a privatização se desse
naquele momento. Mas é preciso muito mais. É preci
so que ela não se dê. É preciso que, não só no tocan
te aos recursos energéticos, mas também ao sanea
mento básico, a privatização não seja utilizada para
exploração da água.

Sr. Presidente, esse processo de privatização,
que não deu bons frutos mesmo quando teve preços
satisfatórios, não rendeu o esperado para a socieda
de; sequer serviu para reduzir o valor da dívida.

Privatizar o uso da água, transformando-a em
mercadoria, visando unicamente ao fito de lucro, é
inadmissível. A água, consoante a Lei nl! 9.433, é
bem de uso público, devendo a sua gestão atender às
necessidades vitais da população, fundadas no seu
uso múltiplo, sendo sempre mais viável essa utiliza
ção múltipla se a exploração do recurso mineral, limi
tado, dotado de valor econômico, se fizer pelo Poder

Público, mais suscetível ao controle da sociedade e
sem objetivo imediato de lucro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, também quero ocupar-me de um proble
ma que diz respeito, profundamente, ao meu Estado,
o Rio Grande do Sul.

A imprensa de todo o País anuncia que o Gover
nador Olívio Dutra decidiu não mais cumprir contratos
que haviam sido feitos pelo governo anterior para ins
talação, naquele estado, de indústrias como General
Motors, Ford, Grupo Gerdau, Data Computer, Goodyear
e outros grandes investidores.

Essa decisão assusta·me, Sr. Presidente, por
qualquer ângulo que eu a encare. Em primeiro lugar
porque, pelo que sei, trata-se de um contrato feito, as
sinado com apoio da Assembléia, e que envolve o
prestígio e o nome do Governo do Estado do Rio
Grande do Sul. Segundo, porque sua conseqüência
imediata é o desestímulo à industrialização do nosso
estado, isto é, à desconcentração industrial- da qual
o Rio Grande sempre reclamou, e com justa razão -,
que também significa a não-geração de empregos,
com dramáticos efeitos sociais na economia do Rio
Grande do Sul.

O tempo não permite que eu analise em profun
didade a palavra empenhada, os empregos, os inves
timentos, os efeitos sociais que advirão dessa medida
- se eu não estiver equivocado; e gostaria de estarl

De outro lado, Sr. Presidente, a medida apre
senta ainda oútro grave e sério risco: o fato de o Esta
do do Rio Grande do Sul ter de responder pelos efei
tos da atitude que acaba de ser tomada. E não estou
apenas dando tratos à imaginação. O atual Governa
dor do Rio Grande, quando era Prefeito de Porto Ale
gre, interrompeu contratos com empresas de trans
portes. A Prefeitura perdeu em todas as instâncias e
hoje está condenada a pagar uma quantia que, se
gundo avaliação de técnicos, não deverá ser menor
do que um orçamento e meio da Prefeitura de Porto
Alegre, cerca de um bilhão e meio de reais. Não me
preocupo apenas com as conseqüências imediatas
dessa atitude, mas também com as seqüelas que po-
dem perdurar. .

O Governador do Rio Grande não dialogou com
ninguém, não consultou a sociedade rio-grandense;
tomou a decisão depois de ouvir um de seus auxilia
res. Isso foi o máximo que fez. No meu ponto de vista,
é uma atitude imperial, solitária e até mesmo sem res
quícios de democracia.
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Se O governador.entende que esses contratos
são Lesivos ao interesse do estado, o mfnimo que de
veria fazer seria consultar a sociedade, a Assembléia
Legislativa, e promover um amplo debate, com o ob
jetivo de encontrar, se for o caso, o meio-termo.

Não sou um defensor da forma como foram fei
tos os contratos, até porque não os conheço em pro
fundidade, mas sei dos efeitos benéficos sobre a so
ciedade rio-grandense. Prefiro, portanto, pensar que
o Governador do Rio Grande, ainda novo, em lua de
mel com o poder, esteja fazendo algumas escaramu
ças, tentando com isso mandar algum recado não sei
para quem. Só espero que ele não sinta depois os
efeitos nefastos dessa sua decisão.

Não sou advogado da GM, nem da Ford, de ca
pital algum, mas, no atual modelo econômico mundi
al, empresas desse porte, em um Estado como o Rio
Grande do Sul, representam, além do mais, uma
perspectiva tecnológica que contagia toda a socieda
de no sentido do crescimento econômico.

O Governo do Rio Grande tem todo o direito de
zelar pelo dinheiro público, mas acho que esse gesto
inopinado, rápido e, no meu entender, inconseqüente
pode mais prejudicar do que ajudar o estado.

Daf porque, passada a surpresa, quero fazer um
veemente apelo ao Governador OUvio Dutra para que
mexamine a questão, sente-se à mesa com os em
presários, o poder polrtico do estado, as classes tra
balhadoras e empresariais e discuta o assunto - S.
Exa. tanto propala as decisões participativas -, para
ver se este é o caminho que mais convém ao Rio
Grande do Sul. Da forma como se traçou, penso que
seja o caminho que menos interessa ao estado.

Certamente, entre respeitar um acordo que o
Governador entende lesivo ao Rio Grande do Sul e
simplesmente não cumpri-lo, com todas as conse
qüências daf decorrentes - econômicas, sociais e fi
nanceiras -, há um largo caminho. Os homens demo
cráticos e responsáveis têm de esquecer um pouco a
tribuna eleitoral e polrtica e pensar mais em um inte
resse que está acima dos interesses partidários ou
dos meros palanques eleitorais. Confio em que o Go
vernador OUvio Dutra, juntamente com seus auxilia
res, ainda se aperceba de que esta é a melhor manei
ra de agir.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sa,.'ROLAND LAVlGNE (PFL - BA. Sem revi

silo do orador.) - Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados,
venho mais uma vez a esta tribuna defender a região
clicaueira do Estado da Bahia que, no passado, aju
dou tanto a Bahia como o Brasil, gerando superávit na
balança comercial brasileira por meio da exportação

do caqau,. o grande sustento econômico da época.
Hoje, ela passa por uma crise sem precedentes na
sua história; ela atinge 81 municfpios e envolve cerca
de 2 milhões de habitantes.

As duas grandes cidades de Ilhéus e Itabuna,
que totalizam cerca de 400 mil habitantes, estão em
estado de calamidade pública, passando por sérias
dificuldades por causa da praga "vassoura-de-bruxa"
que assola a região. É uma situação nunca vista na
história daquela gente.

Sr. Presidente, alguns polrticos regionais - peço
permissão a V. Exa. para trazer questões regionais
ao plenário desta Casa - aproveitam-se do caos eco
nômico e social que estamos enfrentando neste ins
tante - aliás, estamos lutando para reverter este qua
dro - para fazer politicagem, para afrontar as famrJias
daquela região, em especial as de Ilhéus. Uma Secre
tária de Ação Municipal diz aos jornais brasileiros que
Ilhéus é uma favela, que cerca de 150 mil pessoas es
tão comendo gato naquela cidade.

Sr. Presidente, como representante daquele
municfpio, não posso aceitar que se use a miséria do
povo -e isso acontece não só em Ilhéus, mas no Bra
sil inteiro - e se recorra tão-somente ao Comunidade
Solidária para levar àquele municfpio cestas básicas,
que serão distribufdas polrtica e eleitoralmente.

Queremos chamar a atenção das autoridades
do Comunidade Solidária para que atentem para a
questão da distribuição de cestas básicas no Pafs, a
fim de que não se torne, no ano que vem, ano eleito
ral, um vefculo bom para os prefeitos e muito ruim pa
ra seus adversários.

O Governo tem de entender que é necessário
continuar os programas sociais, com distribuição in
clusive de alimentos, mas também que não se pode
entregar o poder de distribúir as cestas para matar a
fome a um prefeito, em detrimento do restante da so
ciedade. É muito poder para um único homem de uma
cidade onde estará amanhã disputando a reeleição.

Esta Casa, Sr. Presidente, precisa fazer uma le
gislação em que, de certa forma, se possa conduzir o
pleito municipal do ano que vem sem que haja benefi
ciamento dos prefeitos que estão no cargo, sem que
haja o privilégio de poderem fazer tudo por estarem
no poder.

Quero apelar aos membros do Conselho do Co
munidade Solidária para que se previnam contra a'
distribuição desses alimentos no ano que vem, por
que, certamente, isso vai gerar uma discrepância ele
itoral muito grande, o que não queremos ver no nosso
Brasil.
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A outra questão, Sr. Presidente, é que esta Ca
sa precisa começar a se preparar para fazer uma le
gislação eleitoral que possa dar equilíbrio às eleições
do ano que vem, porque a eleição de prefeito é muito
diferente da eleição de Presidente da República ou
de governador. Um governador não vai sacar o fundo
de participação para investir na sua eleição, mas um
prefeito poderá fazê-lo, e isso esta Casa tem de coi
bir; ela tem essa responsabilidade.

Não estamos tratando aqui de questões mera
mente partidárias, mas sim institucionais. Os prefei
tos têm o direito de continuar no cargo para a disputa
da reeleição, como foi o caso do Presidente da Repú
blica e dos governadores, mas precisamos elaborar
uma doutrina que possibilite à sociedade e aos parti
dos fiscalizar de forma veemente os prefeitos que aí
estão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na sexta-feira passada tive um pouco de
tempo e pude ler a Gazeta Mercantil. Um artigo cha
mou-me a atenção. Era do Ministro Luiz Felipe Lam
preia, que buscava aliados na luta contra o protecio
nismo.

Tive o cuidado de rever as últimas 21 edições da
Gazeta Mercantil, e delas constavam dezoito artigos,
quase que diariamente, sobre as barreiras de prote
ção que existem contra o desenvolvimento do comér
cio do País, especialmente do Mercosul, praticadas
exatamente pela União Européia, e~ pelos Estados
Unidos.

Sr. Presidente, aproveito este momento para
parabenizar a Gazeta Mercantil por dar ênfase a es
se assunto, que reputo de fundamental importância
para a nossa economia, especialmente no setor agro
pecuário.

Na revisão dessas literaturas jornalísticas verifi
camos que realmente o País vive em uma cami
sa-de-força. O protecionismo dos países ricos real
mente é um problema grave para nós, porque existem
o protecionismo - já foi até citado pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso - técnico, o protecionis
mo fitossanitário, o protecionismo, como nos Estados
Unidos, contra o aço, o protecionismo verde eo prote
cionismo contra os grãos, especialmente em relação
aos subsídios altíssimos da União Européia contra os
produtos do Mercosul.

Vi também que a Europa gasta 160 bilhões em
subsídios agropecuários para proteger a sua econo
mia na área da agropecuária, em detrimento do Mer-

cosul. Isso corresponde a 1 milhão e 500 mil dólares
por família em protecionismo.

Observei também que 80% dos recursos des
pendidos em protecionismo contemplam apenas 20%
dos agricultores na União Européia. E 14,9 bilhões foi
o valor que o Brasil exportou ano passado em produ
tos agropecuários, sendo 8,75 bilhões de soja e café
e 2,15 bilhões de papel celulose e madeira, e mais de
70% dos produtos brasileiros exportados são de ori
gem agropecuária.

Sr. Presidente, verificamos que quem realmente
paga a conta do País é a agropecuária. Assim, que
ríamos conclamar todos os Srs. Deputados para que
deixássemos um pouco de discutir os nossos proble
mas domésticos, os problemas peculiares das nos
sas cidades, dos nossos cantões e olhássemos jun
tos para o País, a fim de ajudar o Presidente da Repú
blica e as autoridades, que estão lutando para romper
a barreira do protecionismo, e assim podermos dar a
nossa agricultura o que ela merece.

Ouvimos aqui discursos inflamados de que o
País não passa dos 80 milhões de toneladas/ano de
grãos. Não passa porque não pode passar. Se che
garmos a 100 milhões de toneladas, o País quebra.

Se não quebrarmos as barreiras protecionistas
da exportação, não adianta passarmos dos 80 mi
lhões de toneladas de grãos. Entraremos em uma cri
se sem precedentes.

Portanto, precisamos enfrentar a barreira do
protecionismo com muita seriedade.

Era o que tinha a ciizer, Sr. Presidente.
O SR. PHILEMON RODRIGUES (PMDB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho de uma viagem a Manaus, Amazo
nas, onde fui participar dos trabalhos realizados pela
Rede Boas Novas de Rádio e Televisão, pertencente
à Assembléia de Deus daquele estado.

Sr. Presidente, o trabalho realizado no Norte do
Brasil, por meio da mencionada emissora de rádio e
televisão, merece registro nos Anais desta Casa, pa
ra que sirva de exemplo a outras instituições que de-

. ~ejem trabalhar para o bem do País. Nas áreas edu
cacional, social e especialmente moral E: ética da fa
ri)íIia, a Rede Boas Novas de Rádio e Televisão, jun
tamente com a Assembléia de Deus, realiza trabalho
de Primeiro Mundo, não somente educando mas le
vando à pratica seus ensinamentos, palavras e obras.

Em Manaus e Belém, as obras daquelas institui
ções alcançam nível extraordinário. Tanto é que as
famílias são muito agradecidas pela orientação que
recebem da Igreja Assembléia de Deus, por meio da
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Rede Boas Novas de Rádio e Televisão, especial
mente nasesferas moral,-étieae-de defesa--clafamflia.

Sr. Presidente, quero também deixar registrado
que onde existe um correio neste País, em qualquer
município do Brasil, onde existe uma placa de propa
ganda da Coca-Cola, ali está um templo da Igreja
Assembléia de Deus. Essa é aestrutura que possuímos
neste País. Temos cerca de 18 milhões de evangélicos
só na Igreja Assembléia de Deus. Por isso, faria um
apelo ao Governo para que aproveite a estrutura dessa
igreja, via associações, para que os benefícios do Pro
grama Comunidade Solidária cheguem até as famíli
as pobres. Temos pessoas preparadas, sérias e res
ponsáveis que podem perfeitamente ajudar o Gover
no na distribuição, por exemplo, das cestas básicas.

E não é somente isso, Sr. Presidente. O traba
lho que se realiza, especialmente no Norte do Brasil,
por meio da Rede Boas Novas de Rádio e Televisão,
prE~parando o trabalhador para atravessar a crise que
assola o País, é extraordinário. Realizam-se reuniões
diárias, para orientar o trabalhador brasileiro em bus
ca de solução para a crise econômica.

Portanto, quero parabenizar a Assembléia de
Deus do Estado do Amazonas e a Rede Boas Novas
de Rádio e Televisão, que cobre todos os Estados do
Norte do Brasil com a sua mensagem de orientação,
não somente nas áreas educacional e social, mas es
pecialmente moral e ética, em favor da família brasile
ira. Parabéns à Rede Boas Novas de Rádio e Televi
são e às igrejas Assembléia de Deus de todo o Norte
brasileiro.

Sr. Presidente, porque fiquei impressionado com
aquele trabalho, vou visitar o Norte do Brasil. Daqui a
alguns dias estarei visitando a cidade de Porto Velho e
os Estados do Acre, Amapá e outros, para participar
desse mutirão de trabalho que está sendo feito por me
io da Rede Boas Novas. Espero que esse trabalho se
estenda ao Sudeste e Sul do Brasil, porque é disso
que necessitamos, ou seja, de alguém que trabalhe
com amor e desinteressadamente em favor da popu
lação mais carente do nosso querido Brasil.

Sr. Presidente, minhas últimas palavras são pa
ra parabenizar mais uma vez a Rede Boas Novas de
Rádio e Televisão e a Igreja Evangélica Assembléia
de Deus do Norte e do Brasil pelo seu grande trabalho
na área social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já
vim algumas vezes a esta tribuna para falar sobre a
situação da saúde em nosso País. As oportunidades
de acesso ao atendimento na área da saúde estão

cada vez menores, principalmente para as classes
pobltf8, quenadã podem pagar. Sãõ- elas quemais 
sofrem todas as conseqüências do desgoverno e da
falta de gerenciamento do Sistema Único de Saúde.
Não se vê a integralidade, a universalidade nem ã
eqüidade prometidas. Tudo está indo por água abai
xo.

Como Parlamentar do Estado do Pará - dessa
Amazônia imensa - tenho visitado nossas bases.
Estive em alguns Municípios do Pará e ouvi queixas
de todas as classes se repetirem. Associações e sin
dicatos reclamam da falta de assistência ao povo. No
entanto, no papel parece que está tudo bem. Partici
pei de conferências com o Sr. Ministro da Saúde e de
reuniões nas Comissões da Câmara, e a impressão
que se tem é de que as coisas estão caminhando mu
ito bem, mas isso só ocorre na burocracia e no papel,
e não estamos contentes com isso. Por isso, vimos a
esta tribuna para pedir o registro nos Anais da Casa
de artigo do Sindicato dos Estabelecimentos de Saú
de do Estado do Pará - SINDESSPA, que alerta so
bre o descredenciamento de instituições, feito pelo
SUS, naquele Estado.

Sr. Presidente, o Pará é diferente de outros es
tados, porque lá 80% dos hospitais credenciados pa
ra atenderem à saúde pública são da rede privada.

É preciso rever a situação em que se encontra
nosso estado', com a retirada do credenciamento des
ses hospitais, porque quem está sofrendo é o povo
pobre.

Leio um pequeno trecho do artigo aque me referi:

Desde 1994, não há correção na tabela
do SUS e, nesse período, tivemos uma infla
ção de mais de 50%. Com a desvalorização
do real, a tabela, que já era defasada, ficou
mais comprometida ainda. No setor, pratica
mente todo o material vem do exterior, afirma
Paulo Monteiro, Presidente do Sindesspa.

Sr. Presidente, ouvi dizer que apesar de haver
isenção de impostos para entrada de produtos médi
cos no País, essa entrada foi prejudicada, com a des
valorização do real.

Continua o artigo:

No Pará, cerca de 200 estabelecimen
tos hoje estão ligados ao SUS. Em Belém es
tão 40% dos conveniados. 'A tendência é a
oferta ficar cada vez menor no Sistema Único
de Saúde. Na Beneficência Portuguesa, on
de já se contaram 300 leitos para o SUS, hoje
existem apenas 80. Desde então, todos os
novos estabelecimentos que surgem não se
filiam mais ao sistema.
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P-ara encurtar, quero dizer aV. Exa. que a cota
de internação, por meio da Prefeitura de Belém, tam
bém caiu. Há necessidade de se corrigir esse fato. A
capacidade de internação por meio da PMB diminuiu
em 20%. Daí ocorre que os pacientes chegam à capi
tal, são jogados nos prontos-socorros, lá ficam sem
atendimento adequado e, muitas vezes, morrem na
viagem de volta a seus municípios.

Portanto, peço ao Sr. Ministro da Saúde que
mande proceder imediatamente a uma revisão nas
tabelas do SUS e no aporte de AIHs nos hospitais do
Pará, para que a população carente não venha a so
frer ainda mais.

Os hospitais têm noção de que não podem sim
plesmente fechar suas portas para o SUS. Isso insta
laria o caos na Saúde do nosso estado. Além disso, a
justiça certamente interviria no estabelecimento que
fizesse esse descredenciamento.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

SAÚDE PÚBLICA ESTÁ ENCOLHENDO

Sindicato dos Hospitais alerta para o
descredenciamento de instituições do SUS.

A desvalorização do Real frente ao dólar agra
vou a evasão de estabelecimentos de saúde que hoje
são ligados ao Sistema Único de Saúde no Pará. A
afirmação é do Sindicato dos Estabelecimentos de
Saúde do Estado, Sindesspa, segundo o qual a au
sência do repasse dos valores de mercado na tabela
do SUS para medicamentos e outros produtos da
área de saúde que têm origem no exterior força ainda
mais a saída de estabelecimentos'do sistema público
de saúde.

"Desde 1994 não há correção na tabela do SUS
e, neste período, tivemos uma inflação de mais de
50%. Com a desvalorização do real, a tabela, que já
era defasada, ficou mais comprometida ainda. No se
tor, praticamente todo o material vem do exterior",
afirma Paulo Monteiro, presidente do Sindesspa.

No Pará, cerca de 200 estabelecimentos hoje
estão ligados ao SUS. Em Belém estão 40% dos con
veniados. "A tendência é a oferta ficar cada vez me
nor no Sistema Único de Saúde. Na Beneficente Por
tuguesa, onde já se contaram 300 leitos para o SUS,
hoje existem apenas ao. Desde então, todos os no
vos estabelecimentos que surgem não se filiam mais
ao sistema. A população cresceu e a saúde pública
encolhe", alerta Paulo.

"A cota de internação através da prefeitura de
Belém também caiu. Agora a capacidade de interna
ção pela PMB diminuiu 20% em média", lembra o pre
sidente da entidade, Monteiro lista alguns dos estabe-

lecimentos que desligaram-se do SUS nos últimos
anos: hospitais Adventista, São Marcos, São Paulo,
Guadalupe, São Luiz, de Batista Campos e Instituto
de Medicina. "Outros, não podem simplesmente dei
xar o sistema, mas, na prática, estão saindo aos
poucos da saúde pública. Alguns recorrem a reduzir
a qualidade do serviço e aumentar a quantidade de
atendimentos, enquanto outros abandonam a situa
ção ou simplesmente mudam de clientela. Questio
namos, então, esta situação que cria cidadãos de pri
meira e segunda categoria. Quem tem plano de saú
de está bem. Quem não pode, sofre", argumenta
Monteiro. '

Segundo o presidente da Sindesspa, os fios de
sutura, por exemplo, aumentaram em média 40%
desde o ciclo da desvalorização do Real. Hoje, po
rém, o SUS continua ainda na posição de maior paga
dor e utilizador do sistema de saúde brasileiro. "Por
que não saimos. Porque os hospitais têm a noção de
que não podem simplesmente fechar as portas para o
SUS. Isto instalaria o caos na saúde brasileira. Além
disso, a justiça certamente interviria nos estabeleci
mentos", justifica.

O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, como representante da ,sociedade gaú
cha, estou, como todos, perplexo com o anúncio do
Governador Olívio Dutra de suspender os contratos
firmados com montadoras e empresas pelo governo
anterior e avalizados pela Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul, permitindo ao estado - a exemplo
de muitos outros que também assim 'desejam - a ins
talação de duas'montadoras de automóveis, na Gran
de Porto Alegre: a General Motors, que produziria
150 mil carros/ano, gerando 4 mil empregos diretos,
fora os indiretos, e a Ford, que, em um primeiro mo
mento, geraria 2 mil empregos. Também a laminado
ra da metalúrgica Gerdau, que teria investimento de
350 milhões de dólares, e a Dell Co'mputer Incorpora
tion, que seria instalada em Alvorada.

A instalação dessas empresas está comprome
tida, avaliando.o que fala nosso colega em juízo críti
co, nesta Casà, Deputado Federal do PT do Rio
Grande do Sul, Marcos Rolim, nas palavras ditas du
rante encontro com a equipe do Governador Olívio
Dutra e o comando do partido e publicadas no jornal
Zero Hora, sobre a análise dos cinqüenta dias do atual
Governo:

Não produzimos qualquer fato relevan
te em torno de propostas para o Rio Grande
do Sul. (...)
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Precisamos constr.uir no Rio Grande do
Sul um governo· revolucionário na única exata
dimensão em que essa expressão faz algum
sentido: um governo capaz de mudar a vida
das pessoas! O que estamos esperando?

Acredito que o Governador Olívio Dutra, sem
querer, está mudando a vida das pessoas para pior,
no momento em que acaba com a perspectiva de em
presas de tecnologia de ponta, com capacidade de
criar empregos e salários elevados, gerarem grande
oportunidade para pequenas e médias empresas e
sistemistas.

Sr. Presidente, quero até lembrar aqui - mas
não posso acreditar - que há pouco tempo, com as
demissões da Ford e da GM no ABC paulista, Parla
mentares desta Casa acompanhados de sindicalistas
foram ao Rio Grande do Sul pedir ao governador que
parasse com a instalação das montadoras no estado,
porque estavam desempregando em São Paulo. Nin
guém quer desemprego em São Paulo. Mas não po
demos acreditar que a solidariedade partidária tenha
impedido que o Rio Grande do Sul tivesse duas mon
tadoras - as duas maiores do mundo-lá instaladas.

Por isso, é de causar espanto, até, imaginar - o
que não acredito - que S. Exa. tenha agido unicamen
te com o intuito de atender a interesses que não são os
doRio Grande do Sul. Talvez tenha decididosem estar
adequadamente informado, porque os contratos exigi
dos levarão, isso, sim, prejuízos ao estado, como já le
varam com atitudes mal elaboradas, quando, no Muni
cípio de Porto Alegre, ocorreu relação conflituosa com
os transportadores urbanos. E hoje o Rio Grande do
Sul vê sua Capital, em decorrência de medidas judicia
is, devendo mais de 1 bilhão de reais.

Peço ao Governador Olívio Dutra que reveja sua
posição, que converse com os gaúchos, que realize
um plebiscito para saber se a sociedade
sul-rio-grandense realmente quer sair da monocultura
em que sempre trabalhou e da indústria do calçado. O
estado fez da diversidade industrial uma das marcas
do Governo anterior. Não é porque ele foi rejeitado por
escassa margem de votos que podemos declarar
guerra as suas iniciativas em favor do povo gaúcho e
não a um partido político ou a um governo instalado.

Por isso, Sr. Presidente, peço ao Governador
Olívio Dutra que, juntamente com seus secretários e
assessores, ao lado da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul, revejam os fatos sobre
os quais o Rio Grande recebeu triste notícia ontem e
nos jornais de hoje. Estamos preocupados, porque
emprego é fundamental. Só é cidadão neste Brasil
quem tem emprego, pois só com dinheiro no bolso,

fruto do seu salário, é que o trabalhador põe comida
I)a mesa da sua família, que dá saúde ao seu filho e o
manda estudar, -que compra remédio, que adquire
vestuário a abrigo.

É isso que desejamos para o Rio Grande do Sul,
sem retirar empregos do estado e, sim, criando-os.
Ao governador peço que reveja sua posição. É isso
que dele esperam todos os gaúchos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nos últimos dias, o Secretário de
Acompanhamento de Preços do Ministério da Fazen
da anunciou extensa lista de produtos cujas alíquotas
de importação teriam redução, visando facilitar a im
portação e, assim, concorrer no mercado interno, e
com o objetivo da redução dos preços. Até aí, nada
demais. Entretanto, para absoluta perplexidade dos
produtores e especialistas da agropecuária de leite,
na lista estavam incluídos o leite e queijos. A medida
é de tal modo absurda e incompreensível que custa
crer ser verdadeira.

No Brasil, vivem diretamente da produção do le
ite in natura quase 3 milhões de pessoas, sem falar
no restante da cadeia produtiva do leite. É de conhe
cimento geral os enormes sacrifícios que têm sido
impostos ao setor e, conseqüentemente, a esses mi
lhões de brasileiros. Basta mencionar que o produtor
de leite está recebendo hoje de 22 centavos de real a
30 centavos de real por litro, equivalente em média a
14 centavos de dólar contra 30 centavos de dólar,
nos Estados Unidos, e 38 centavos de dólar, na Eu
ropa. A persistir tal situação, há consenso de que,
nos próximos anos, milhares de pessoas serão ex
pulsas da atividade, engrossando o contingente de
desempregados.

A solução para o mercado do leite, sabemos, é
complexa. Tratando-se de produto essencial, o au
mento do preço ao consumidor esbarra no seu baixo
poder aquisitivo. Além disso, grande parte dos peque
nos produtores trabalha em escala inadequada e com
baixo padrão tecnológico. Por isso, há mais de um
ano existe um grupo de trabalho, envolvendo a Con
federação Nacional da Agricultura, órgãos técnicos
competentes e outros interessados, para traçar uma
política permanente de atualização que atenda aos
interesses dos produtores e consumidores.

A proposta anunciada pelo representante do Mi
nistério da Fazenda nesse contexto é emblemática de
como a questão do leite vem sendo tratada pelas au
toridades econômicas: um misto de insensibilidade so
cial e política, com boa dose de ingenuidade técnica.
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Um dos maiores agravantes da crise do setor é
a importação de leite e derivados, direta ou indireta
mente provinda de países onde a produção e expor
tação do leite é fortemente subsidiada. Depois de mu
ita luta, os produtores conseguiram, em 1998, que o
Governo aumentasse a alíquota de importação, fora
do Mercosul, para 30%. Menos de um ano depois,
sem aviso ou discussão prévia, os produtores toma
ram conhecimento de que o Governo pretendia jogar
todo esforço pela janela, como se estivesse tratando
de interesses irrelevantes. Menos importante que o
incidente em si, já que parece que o Governo voltou
atrás em relação ao caso, é o que ele tem de revela
dor quanto à abordagem do assunto.

No mundo todo a economia do leite é vista como
questão nacional de alta importância, menos no Bra
sil. Na União Européia, nos Estados Unidos, além de
subsídios, financiamentos especiais e outras vanta
gens, os produtos importados são pesadamente ta
xados. A OMC permite ao Brasil taxar em até 55% o
leite e derivados. Mas nossa liberalidade, além de
qualquer limite de bom senso e do interesse nacional,
teve uma recaída inexplicável, provocando um des
gaste totalmente desnecessário para o Governo em
momento tão delicado.

Esperamos que, além de impedir o absurdo, o
Exmo. Sr. Presidente da República aproveite a opor
tunidade para assumir a liderança do assunto, em um
importante ensaio do que poderia ser uma nova confi
guração política consagrada não somente à moeda,
mas também ao desenvolvimento real.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero pedir a transcrição
nos Anais da Casa de duas matérias publicadas no
jornal Folha de S.Paulo: uma, do articulista Carlos
Heitor Cony; outra, da economista Eliana Cardoso,
ex-integrante da equipe do Ministro Pedro Malan, em
que dizem que salário não causa inflação.

Acredito também que os salários não podem ser
culpados polo processo inflacionário.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR

INFLAÇÃO E INDEXAÇÃO

Carlos Heitor Cony

Rio de Janeiro - A inflação tem um mérito para
as autoridades do governo e economistas oficiais: dá
a oportunidade de se preocuparem com aquilo que
eles chamam de "pobres".

É comum um desses sacerdotes do mercado
neoliberal, dentro ou fora do governo, afirmar que a
inflação é um imposto que onera o pobre, que o pobre
é o mais prejudicado com a inflação, que o pobre so-

fre isso, sofre aquilo. Donde se conclui que a inflação
é o único tema que traz à cabeça dos responsáveis
pela nossa economia a existência dos pobres.

Evidente que a inflação não pode ser justificada.
Mas ela existe em decorrência da falência de uma po
lítica econômica errada. A indexação dos salários,
apesar de ser outro erro técnico, é o bandeide que
bem ou mal equilibra as coisas.

Daí o lugar-comum que o Governo e economis
tas oficiais criaram para combater os salários, acu
sando-os de serem a alavanca da inflação. Aumento
de juros para pagar especuladores, aumento das tari
fas públicas para o Estado continuar financiando via
gens e mordomias, nada disso é inflacionário, deve
ser indexado, que o dólar está caro.

Salário não. É a besta negra da economia. O
ideal seria o trabalho escravo, gente despreparada
que não tem nada a oferecer senão a mão-de-q.bra

.desqualificada. Pagar salário a essa gente já é um
desperdício, um contra-senso econômico.

Quanto mais indexá-lo ao dólar! Abóbora, car
ne-seca, farinha de mandioca, mandacaru e certos
répteis nascidos no mato ou em cortiços não depen
dem da balança cambial. A piedosa preocupação das
autoridades com os pobres só se manifesta em tem
pos de inflação.

O sistema implantado por FHC simplificou as
coisas. Ogoverno está sempre certo. A sociedade es
tá sempre errada. Os pobres devem dar sua cota de
sacrifício para que o Brasil continue sendo um cassi
no confiável.

INDEXAÇÃO NÃO DESCONTROLA
A INFLAÇÃO, DIZ ECONOMISTA

Isabel Versianl
da Sucursal de Brasília

Gustavo Patú
Coordenador de Economia

da Sucursal de Brasília

A economista Eliana Cardoso, ex-integrante da
equipe do ministro Pedro Malan (Fazenda), defende a
tese de que proibir a volta da indexação da economia
equivale a quebrar o termômetro.

Não é seu único ponto de discordância em rela
ção às atuais posições-do governo..Ela acredita que
mecanismos de correção automática de contratos e
salários não significaria, necessariamente, o descon
trole da inflação.

Suas posições diferem dos dois extremos que
têm pautado a discussão sobre o tema no país desde
que a desvalorização do real criou a expectativa de
uma inflação de 16,8%, na projeção oficial.
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A economista não acredita que este seja o mo
.mento de o governo adotar formalmente a indexação,
cômo querem a CUT, políticos de oposição e até go
vernistas.

Mas também não endossa a argumentação da
equipe econômica segundo a qual a indexação deve
ser evitada a qualquer custo. O ministro Francisco
Dornelles (Trabalho), por exemplo, diz que a indexa
çíio seria "uma injeção na veia da inflação".

"Muitas vezes, se existe indexação formal, o go
verno tem mais capacidade de influir sobre a forma
como ela é feita do que se a indexação for informal",
diz Eliana Cardoso.

A economista deixou a Secretaria de Assuntos
Internacionais do Ministério da Fazenda, em 1995,
para trbalhar no Departamento de Pesquisa do Fundo>
Monetário Internacional.

Hoje ocupa o cargo de líder para Política Econô
mica na América Latina no Banco Mundial, mas res
salta que não fala em nome do organismo.

A seguir, os principais trechos da entrevista:

Folha -. A indexação de preços e contratos é
prejudicial à economia de um país?

Eliana Cardoso -Como tudo na vida, a indexa
ção tem custos e benefícios. Os custos são muito
conhecidos da sociedade brasileira. Se há indexa
ção, fica difícil trazer a inflação para patamares ma
is baixos. Também é muito mais difícil estabilizar os
preços numa economia que está indexada à inflação
passada.

Outro custo da indexação acontece quando, na
eventualidade de um choque, como o de uma desva
lorização, ou da quebra de uma colheita agrícola, a in
flação passa para um patamar mais alto. Por causa
da indexação, fica difícil trazê-Ia para baixo outra vez.
Mas existem também alguns benefícios.

Folha - Por exemplo?
Cardoso - Ela reduz a incerteza nos contratos.

Se eu alugo um apartamento e existe indexação, eu
sei que a renda que vou receber nesse contrato não
vai cair no caso de aumento da inflação, porque o
contrato vai ser corrigido.

A indexação reduz os conflitos também. Se
existe uma disputa entre empregador e empregado a
respeito de qual deve ser a correção dos salários, a
indexação é uma forma de resolver a divergência.

Outro benefício da indexação é que, como na
maioria das vezes, ela é feita em relação à inflação
passada, tende a fazer com que a inflação passada
se repita, evitando uma aceleração repentina.

.Folha - Mas esse efeito inercial náo é conside
rado algo ruim?

Cardoso - A inércia é negativa no sentido de
que torna mais difíceis a redução da inflação ea esta
bilização de preços. Mas é positiva porque evita a
aceleração muito forte da inflação.

Por exemplo, no ano passado a inflação no Bra
sil ficou em torno de 2%. Se nós estivéssemos inde
xados a essa inflação, isso significaria que as corre
ções de preços agora seriam muito mais modestas do
que se feitas a partir de uma expectativa de desvalori
zação que não é bem conhecida.

Uma variável sozinha não explica os problemas
da inflação nem dá soluções. A indexação é apenas
mais uma variável.

Folha - Mas, pesando os custos e os benefícios,
agora é o momento de voltar a adotar a indexação?

Cardoso - Proibições em relação à indexação
nem sempre são efetivas porque, mesmo sem uma
indexação formal, aprovada pelo governo, as pesso
as tendem a adotar a indexação informal.

Proibir indexação é como tentar quebrar o ter
mômetro. O problema é a inflação, não a indexação,
que é uma forma de adaptação a sociedade a algo
que a incomoda.

Folha - Mas seria o caso de o próprio governo
indexar impostos, os salários e benefícios que paga e
outros contratos?

Cardoso - Não acho. A inflação está sob contro
le enão deve haver necessidade de indexação formal.

Mas penso também que não existe razão para
pânico, porque a indexação feita com uma periodici
dade longa em relação a uma inflação passada baixa
não é perigosa.

Folha - Foi um erro ter acabado com a indexa
çãoem 1995?

Cardoso - Creio que foi correto. Mas é preciso
levar em consideração que a proibição não é total
mente efetiva.

Muitas vezes, se existe indexação formal, o go
verno tem mais capacidade de influir sobre a forma
como ela é feita do que se a indexação for informal.

Acredito que o governo está fazendo o que deve
ser feito, que é tomar as medidas necessárias para
acabar com a inflação. Porque, sem inflação, que mal
a indexação faz? Nenhum.

Folha - A experiência histórica de indexação no
Brasil não esteve relacionada à inflação crônica?

Cardoso - Temos muito medo da indexação no
Brasil porque quando a inflação era muito alta, de
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quatro dígitos em termos anuais, estávamos vendo
uma indexação diária, ao câmbio.

Isso é um desastre, e écaracterístico de um pro
cesso inflacionário que saiu do controle, o que é mui
to, muito distante da realidade do Brasil hoje.

Folha - É possívela convivência entre indexação
de preços e salários e taxas civilizadas de inflação?

Cardoso- Entre 1968 e 1974, período do "mila
gre", a inflação estava em torno de 20% ao ano, a
economia estava crescendo em torno de 10% ao ano
e a economia estava totalmente indexada.

Evidentemente, parte dos problemas que surgiram
a partir de 74 estavam ligados, também, à indexação.

Quando houve choques de oferta (a alta dos
preços do petróleo na década de 70), os problemas
foram complicados pela existência da indexação.

Hoje em dia temos o exemplo do Chile, uma
economia que tem funcionado muito bem e onde qua
se todos os contratos são indexados a algum tipo de
índice de preços.

Folha - Você acha que a indexação pode ser efi
ciente para manter o poder de compra dos salários?

Cardoso - A indexação é mais um mecanismo de
negociação do que de garantia de poder de compra.

Se há indexação com inflação em alta, sabemos
que os salários reais não se mantêm.

Estamos conversando a respeito de um cenário
bem mais otimista, em que, a partir de abril e maio, a
inflação vai começar a cair.

O SR. RENATO VIANA (PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dentre os temas mais importantes que
vêm sendo atualmente debatidos no Congresso Nacio
nal e pela sociedade brasileira, figura, sem dúvida, a
reforma tributária. Todos reconhecem a necessidade
urgente de simplificar o complexo sistema tributário
nacional, sendo louvável, portanto, a inclusão do te
ma, éomo prioritário, na Agenda Positiva anunciada
em histórico e corajoso discurso proferido pelo Sr.
Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer.

A jornalista Miriam Guaraciaba, em artigo publi
cado no final da semana passado no Correio Sra
ziliense alerta:

Os contribuintes brasileiros, de todos os
níveis e áreas de atuação sustentam, hoje,
com o pagamento de impostos e contribuições,
um terço do nosso Produto Intemo Bruto, ou
seja, 33% da riqueza produzida no Brasil. São
quinze impostos e mais de quarenta taxas.

O Prof. Ives Gandra Martins chegou a relacionar
cerca de sessenta tributos, impostos e taxas que

compõem esta verdadeira colcha de retalhos que ho
je constitui o Sistema Tributário brasileiro.

É preciso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
dar maior transparência e visibilidade aos impostos,
fazendo desaparecer os mecanismos burocráticos,
com a imperiosa redução dos custos acessórios deri
vados da gerência e do monitoramento de uma com
plicada e obsoleta máquina arrecadadora que hoje
estimula a sonegação e conduz à inadimplência.

A redução da carga tributária provocaria, com a
eficiência de uma nova estrutura, a ampliação da ba
se tributária, evitando a cobrança de impostos em
cascata, incidentes sobre a mesma base de cálculo.

O que se pressente neste momento é que o Go
verno recua estrategicamente na proposta de priori
zar a reforma tributária, temeroso da ampliação da
competência de Estados e Municípios no bolo tributá
rio nacional. O pacto. federativo, no entanto, exige a
preservação desse equilíbrio, não apenas quanto à
participação no produto da arrecadação, mas na defi
nição de competência e responsabilidade de cada or
ganismo da Federação.

A reforma tributária deve antes de tudo transfor
mar-se em instrumento de estímulo à produção, da
ampliação das exportações e do aumento do nível de
emprego.

Sempre que o Governo depara-se com dificul
dades de caixa deixatransparecer sua impotência dian
te de compromissos financeiros a saldar com organis
mos internacionais, buscando no artifício do ajuste um
meio de contornar suas responsabilidades. Resolvidos,
por vezes, os angustiantes problemas de natureza fu
maceira, emergente e conjuntural, o Governo se aco
moda e desconversa, por conveniência ou por temer
pressões de Estados e Municípios e dos segmentos or
ganizados da Sociedade, preferindo protelar, empurrar
com a barriga a discussão séria e inadiável da reforma
estrutural dos Sistema Tributário nacional.

Seria conveniente recordar, senhoras e senho
res, que dos cinco dedos da mão que o Presidente
Fernando Henrique mostrava à sociedade brasileira
durante sua primeira campanha para o Palácio do
Planalto, figurava num deles, ocompromisso explícito
de realizar a reforma tributária.

A Folha de S.Paulo, num de seus editoriais da
edição de domingo, 21 de março, sob o título "Medo
Tributário", conclui:

Resta saber por que o governo, que há
anos discursa sobre o Custo Brasil e a refor
ma tributária, permanece imóvel e abusa dos
remendos fiscais.
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Épossív.e1 que,.-pura-e-simplesmente,-e
Governo Federal tenha medo. Medo sobretudo
de governos estaduais e municipais que, nos
últimos anos cederam em várias áreas, privati
zando, incentivando empresas, sofrendo efei
tos de juros elevadíssimos sobre suas dívidas.
Abrir de fato uma longa negociação com esses
governos, num momento de fragilidade política
e econômica, talvez seja uma estratégia que o
Planalto considera arriscada demais.

Para se evoluir nas negociações e preservar o
pacto federativo apresento como sugestão aos repre
sentantes de Estados e Municípios que assumam o
compromisso de manter os mesmos percentuais de
participação no bolo tributário, prorrogando-se as alte
rações que propiciem maior transparência, visibilidade
e diminuição da carga tributária, ampliando sua base de
arrecadação, estimulando a produção, sem penalizar o

. trabalho, as exportações e gerando novos empregos.

Durante o discurso do Sr. Renato Vianna,
o Sr. Severino Cavalcanti, 212 Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Manoel Salviano, § 212 do art. 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Salviano) - Con
cedo a palavra ao Sr. Severino Cavalcanti

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, "se a mulher tem o direito de
subir ao cadafalso, ela deve ter igualmente o direito
de subir à tribuna".

Essa sentença consta da 111 Declaração dos Di
reitos da Mulher, de autoria de Olympe de Gouge, fei
ta no curso da Revolução Francesa, em 1791.

Ela retrata, com perfeição, a situação de inferio
ridade em que vivia a mulher, na antigüidade e no pe
ríodo medieval. Só a partir do século XVIII os movi
mentos conhecidos como de emancipação feminina
registrariam avanços notáveis.

É ilustrativo recordar que a mulher só conquista
ria o direito de cidadania, o direito de voto, no século
XIX. Até o Código Civil de Napoleão retardou conside
ravolmente o reconhecimento dos direitos femininos.

No Brasil, não deixa de ser constrangedor recor
dá-lo. Só a partir da Lei Eleitoral de 1932 a mulher te
ve assegurado direito de participar do processo elei
toral. Na Constituinte de 1934, uma paulista, D. Carlo
ta Pereira de Queiroz, entrou para a história como a
primeira mulher brasileira a ter assento no Congresso
Nacional. Só uma entre 254 Parlamentares.

Memoráveis-batathas-precederal'Tíessas· co-n
quistas, em que se destacou a sempre lembrada
Bertha Luz.

Mas só com a Constituição de 1988 a mulher al
cançou, no Brasil, a igualdade plena de direitos com o
fim da figura do cabeça do casal.

É certo que essa igualdade ainda está longe de
se verificar na realidade do cotidiano. Sobretudo no
campo profissional, em que a mulher se afirma a cada
dia que passa, ainda persistem diferenças bem signifi
cativas, percebendo a mulher bem menos do que o ho
mem, na realização de serviço da mesma natureza.

Essa é, a meu juízo, uma das reivindicações
que o movimento feminino mantém com todo o vigor,
em todo o mundo. Mais duas completam, na minha vi
são, a frente das principais batalhas dos movimentos
emancipatórios da mulher.

Outra reivindicação é o fim da violência contra a
mulher. Decorrência do machismo e do patriarcalis
mo, que prevaleceram em todos os povos durante
tanto tempo, a mulher ainda não se livrou da infâmia
inominável da violência física praticada pelo homem.
Às vezes, na verticalidade da estrutura familiar, como
vítimas de ascendentes, mas na maioria, na intimida
de da relação conjugal, quando o homem, sob mil
pretextos e influências, agride brutalmente a compa
nheira, a mãe de seus filhos.

A realidade em nosso País é altamente preocu
pante. E como esclarecem as estatísticas da ONU, o
quadro apresenta pequenas variações quando cote
jado com o de outros países.

É evidente que na raiz desse tipo de violência
está o enfraquecimento dos elos familiares, abalados
pela licenciosidade que confunde liberdade de comu
nicação com a apologia do desamor, do desrespeito à
moral e aos costumes inspirados nos sagrados princí
pios cristãos.

A violência, como se sabe, viceja e prolifera on
de a sociedade se entrega ao consumismo delirante e
ao hedonismo irrefreável. Dissemina-se, como rasti
lho de pólvora, nos núcleos populacionais em que o
sentido da vida se restringe à busca de satisfação
imediata de projetos irrealistas e até fantasiosos.

Quando Deus deserta da consciência, o ser hu
mano torna-se escravo do vício, que o arruína, e da
luxúria, que o destrói.

Igualmente decisiva para a consolidação das
conquistas femininas é a reivindicação do respeito à
maternidade. Creio que éo único ponto, pelo menos o
que mais conturbação tem criado quando se discute
os direitos da mulher. A mulher, às vésperas do ano
2.000, é vítima de uma insidiosa conspiração, que
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lénlã l11ã roubar o mais belo de toda a criação huma
na, que é o bem da vida.

Maria, mãe de Jesus e de Deus, legou à huma
nidade o exemplo maravilhoso da maternidade, para
que todos os homens e mulheres tivessem sempre
presente a beleza desse dom incomparável, inigualá
vel, que é o de gerar a vida humana.

A vontade de viver, quando irrompe no ventre ma
temo, não pode ser coartada. Quando se o tenta, quan
do se ofaz, o corpo ea consciência da mulher são agre
didos e violentados. É o triunfo do egoísmo blasonador
contra a manifestação inocente do desejo de viver.

Acredito que a comemoração de mais um Dia
Internacional da Mulher favorece, neste final de sécu
lo e de milênio, a reflexão de todos nós, homens e
mulheres, sobre a importância de se recusar o aborto
como alternativa à gestação da vida, em qualquer cir
cunstância.

A esse propósito, não há como evitar o relacio
namento da dedicação maternal, do desconforto por
que passa durante a gravidez, do desprendimento da
mãe, a tudo renunciando em favor do filho e de sua fe
licidade, a uma grandeza ímpar.

É impossível negar-se à mulher, totalmente ao
reverso do que prevaleceu no passado, ascendência
em relação ao companheiro. A história é rica de teste
munhos extraordinários de figuras femininas, em que
o desassombro, a ousadia em nome do bem, a capa
cidade de suportar, sem medidas, o infortúnio, não
encontram similares.

Santos e santas, mártires, heróis e heroínas,
entregam-se aos outros e a Deus, doam suas vidas
aos pobres, doentes e desvalidos, ignoram as tenta
ções mundanas, recusam regalias, prerrogativas, di
reitos, favores. Contudo, o sacrifício na mulher sem
pre é maior, mais visível, mais palpável.

Na Encíclica "Evangelium Vitae", reproduzindo
trecho de homilia que fizera anteriormente, o Papa
João Paulo 11 retraça, com a limpidez de quem fez de
sua vida o magistério do amor, a peculiaridade insu
perável da maternidade, nesta síntese admirável:

A tal heroísmo do cotidiano pertence o
testemunho silencioso, mas tão fecundo e
eloqüente, de todas as mães corajosas, que
se dedicam sem reservas à própria família,
que sofrem' ao dar à luz os próprios filhos, e
depois estão prontas a abraçar qualquer fadi
ga e a enfrentar todos os sacrifícios, para
lhes transmitir quanto de melhor elas conser
vam em si.

É incontroverso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, que as lutas em prol dessas reivindicações

alinhadas dependerão, para seu êxito, sobretudo do
engajamento mais decidido da própria mulher na are
na política, onde as decisões são tomadas, com am
pla predominância dos homens.

Ainda nas últimas eleições para a Câmara dos
Deputados diminui o número de Parlamentares femi
ninas, contrariando a expectativa prevalecente.

É claro que a presença das Congressistas femi
ninas, na Câmara como no Senado, é cada vez mais
forte. São ilustres Senadoras e Deputadas que se
destacam pelo brilho de suas atuações, pelo vigor de
suas posições e, em especial, pela capacidade de in
terpretar os anseios dos que as elegeram, com fideli
dade e firmeza.

Ao fazer essas considerações no Dia Internaci
onal da Mulher, só me anima o desejo de enaltecer a
mulher, a mãe, a companheira, a lutadora, a operária,
a intelectual, a militante, a política, pois elas deixam,
em todas as atividades que exercem, as marcas da
ternura e do amor, do desprendimento e da,doação.

Cumprimento, de forma particular, as nossas
colegas Deputadas, nelas homenageando toda mu
lher brasileira, síntese da mulher universal.

O poeta santista Martins Fontes exaltou a mulher
com versos singelos, ternos, com a generosidade que
foi a tônica de sua vida. Eles dizem tudo da mulher:

Oh! A mulher é incomparável!
Não tem um símile sequer!
É inconfundível e adorável!
É mais que flor, porque é mulher.
Ela é suprema inspiradora.
Ela é suprema inspiração.
É criatura, e criadora.
Ela é maior que a Criação.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no dia 21 de janeiro de 1993, por
ocasião da convocação extraordinária do Congresso
Nacional, ocupava esta tribuna para manifestar o
meu regozijo diante da informação de que havia sido
designada uma comissão para, em Fortaleza, aferir
as condições da Escola Técnica Federal e, após os
levantamentos da situação, oferecer parecer sobre a
possibilidade de transformá-Ia em um Centro Federal
de Educação - CEFET, cuja postulação, cearense
apoiava-se na existência de outras unidades congê
neres em funcionamento no País, como as em ativi
dade no Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Naquela oportunidade, enumerava os relevan
tes serviços prestados pela Escola Técnica ao ensino
cearense, principalmente na revelação de técnicos de
nível médio que, associados a outros importantes
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segmentos, contribuem para o aprimoramento da
mão-de-obra'especializada nos diferentes campos de
atuação profissional.

Hoje, com a mesma alegria, externo o meu con
tentamento depois de saber que, nesta data, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso assinará o históri
co documento que transformará a Escola Técnica Fe
deral do Ceará em Centro Federal de Educação. Com
isso, o ensino profissionalizante do meu Estado ga
nhará, sem dúvida, novos dimensionamentos na pre
paração de competentes técnicos que irão servir ao
mercado de trabalho, tão carente de pessoas reco
nhecidamente qualificadas.

Os governos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, têm, acima de todos, um índice revela
dor da sua eficiência ou do seu malogro. É a obra
educacional. Se ela atinge proporções consideráveis
na sua modelagem e nos seus resultados, o governo
está salvo, mesmo quando tudo mais seja deficitário.
Podem falhar outros objetivos e não se concretizar
em realidades o mundo das expectativas impacien
tes. A nação que, prioritariamente, percorre os cami
nhos da educação e da cultura na preparação dos ho
mens de amanhã, é nação que pode enfrentar o futu
ro com tranqüilidade e confiança, na certeza de que o
esforço das gerações que se sucederam firmarão o
crescente progresso do país. Nenhuma nação do
mundo pode triunfar diante dos problemas que admi
nistra sem olhar com atenção a evolução do ensino e
as suas habituais transformações. Independentemen
te do sistema de governo adotado, se a educação não
recebe a preferência que impõe alarga-se a via de
acesso do crime e da corrupção, sepultando definiti
vamente as esperanças da juventude desmotivada.

Ninguém desconhece que o problema econômi
co tem ocupado a linha de frente das grandes dificul
dades nacionais e reclama urgente solução. Com ele
se entrelaçam interesses viscerais, em função da di
reta repercussão nos programas sociais, onde a edu
cação é figura de proa, até mesmo na manutenção da
celeridade do processo democrático. Mesmo com a
grave crise financeira produzida pela oscilação cam
biai, o Governo, através do Ministério da Educação,
tem procurado atender, dentro dos limites de suas
possibilidades, as mais imediatas necessidades do
ensino nacional. O Ministro Paulo Renato, cuja abne
gação e competência devem ser ressaltadas, mobili
za a sociedade através de programas compatíveis
com a realidade brasileira, na tentativa de com ela for
malizar uma duradoura parceria, capaz de viabilizar
alguns projetos educacionais. No meu Estado, por
exemplo, motivados pelo desempenho do Governa
dor Tasso Jereissati, empresários da mais alta repre-

sentatividade têm-se engajado em programas comu
nitá~ios de educação com o objotivo de colaborar com
a expansão do ensino cearense.

Dentre os avanços conquistados pelo Governo,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, devo desta
car a vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção nacional e a instituição do Fundo Constitucional
de Apoio ao Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, que, somados a outras importantes medi
das na área educacional, revertem-se em instrumen
tos indispensáveis ao progresso do ensino brasileiro.
Como se nota, em meio às tempestades, temos mo
mentos de comemoração e de reconhecimento ao
trabalho governamental. O radicalismo de alguns ad
versários da atual administração, por razões que,
agora, é ocioso esquadrinhar, apesar do enorme es
forço, não tem conseguido exasperar a paciência do
Presidente da República. Com calma e serenidade,
embora com firme determinação, o Presidente Fer
nando Henrique enfrenta os desafios do cotidiano
sem o receio de providências impopulares, mas imbu
ído dos melhores propósitos para vencer a crise eco
nômica. Esta certeza nos é avalizada pela tranqüilida
de de sua conduta, em instantes tão graves, onde re
afirma a segurança de conduzir os destinos do Brasil.

O dia de hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, despontou para nós, cearenses, como
uma grande aurora que rasga na nossa frente clarões
de redenção. A formalização do ato que transforma a
Escola Técnica em Centro Federal de Educação é a
realização de um antigo sonho de renomados educa
dores do Ceará. A sua materialização, além dos fun
damentos aqui declarados, contribuirá para a reinte
gração de jovens que, por falta de oportunidades, ain
da habitam a selva escura da ignorância.

O dever, Sr. Presidente, cada um o cumpre da
forma que lhe parece melhor. O indispensável é que
seja cumprido. E o meu, sei bem que o cumpro, sem
desalento nem ostentação, mas na intransigente de
fesa do fortalecimento do ensino. Sinto-me, sem falsa
modéstia, recompensado pelo esforço desenvolvido
em favor de um sistema educacional moderno e de
mocrático. Aos poucos vamos derrotando o pessimis
mo e a descrença, para, finalmente, atingirmos o índi
ce educacional compatível com as exigências do
mundo civilizado.

No encerramento de minhas considerações,
quando festivamente comemoramos o significativo
evento anunciado pelo Governo, reafirmo que quan
do o assunto é educação devemo-nos colocar acima
das pessoas, acima dos partidos, para pensar na
grandeza e na prosperidade do Brasil, predicamentos
inseparáveis do ensino bem ministrado.
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o Sr. Manoel Salviano, § 2!2 do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Severino
Cavalcanti, 2!2 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
I assa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Coriolano Sales.
O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, meu pronunciamento defende a amplia
ção de instrumentos de poupança interna como fator
essencial ao desenvolvimento econômico-social do
Brasil.

Que vivemos profunda e séria crise ninguém po
de mais discutir. Subitamente, esboroou-se a mira
gem do Plano Real. O sonho da moeda forte desapa
receu no ar. As promessas vãs de prosperidade redu
ziram-se ao pó dos engodos coletivos. Sobrou, ao fim
da festa, o desafio de enfrentar o dia seguinte, após a
última noite de excessos desvairados.

O pior de tudo é que não se trata apenas de de
cepção, de frustração. Encerrados os loucos anos do
Real, ancorado na sobrevalorização do câmbio, na
escorcha dos juros e no que se convencionou deno
minar de âncora verde, que sacrificou produtores e
criadores do País, restá uma monumental conta a pa
gar, cujo peso recairá de forma desproporcional so
bre os que menos se aproveitaram da festança. Os
poderosos que nos levaram à situação atual murmu
rarão algumas desculpas, lamentarão os azares do
mundo globalizado, recomendarão austeridade e im
porão mais sacrifícios ao povo brasileiro.

Apesar dos prejuízos irreparáveis impostos ao
País, ninguém será responsabilizados nem penalizado.

Nunca uma nação foi tão sangradal Nunca hou
ve tanto desemprego e tanta violência no campo e
nas periferias das médias e grandes cidades brasilei
ras, das quais São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e
Recife são os exemplos eloqüentes, pela permanente
violência e criminalidade.

Não foi por falta de avisol Durante anos, pensa
dores, economistas e políticos alertaram para a fragi
lidade das bases do programa de estabilização re
cém- falecido.

Os cidadãos indefesos, perante a arrogância
petulante dos meninos prodígios do Governo e dos
sacos de maldade do Governo, desconfiavam da faci
lidade com que problemas tão sérios, como décadas
de superinflação e estagnação, poderiam ser solucio-

nados de uma hora para outra. Estranhavam, também,
como mazelas tão duradouras, como a secular miséria
do nosso povo e a brutal concentração de renda em
nossa sociedade, haviam sido como que varridas para
baixo do tapete dos comunicados oficiais.

Ocorre, porém, que não existe almoço de graça,
como dizem os economistas. A perversa combina
ção de uma abertura comercial desenfreada e ingê
nua, a cobrança de juros escorchantes e o desmonte
dos instrumentos de política industrial colocaram de
joelhos nossas forças produtivas. Perdemos poder
de competitividade interna, sem a contrapartida de
acesso aos mercados externos, estes, sim, bem pro
tegidos por governos ciosos de sua responsabilidade
social.

Para financiar este rombo das contas externas
e, ao mesmo tempo, sustentar a valorização da nossa
moeda, o Governo lançou mão de juros absolutamen
te desregrados. Chegamos agora a45% de taxa bási
ca, mais IOF e os adicionais, totalizando juros corren
tes na média de 8 a 9,6%, chegando aos escorchan
tes 14% dos cartões de crédito do nosso sistema fi
nanceiro.

Não foi sem razão que os bancos, no Brasil,
além dos lucros com a desvalorização do real, ganha
ram mais no mês de janeiro do que em todo o ano fi
nanceiro de 1998. Quase dois bilhões de reais! Evi
dentemente, tal desatino custou-nos a interrupção
dos investimentos produtivos, a inviabilização do cré
dito e o crescimento acelerado da inadimplência. Ma
is que isso, tornou-nos reféns do grande capital espe
culativo internacional e transformou nosso País na
escala dos lucros fáceis, no paraíso dos agiotas. Não
apenas dos agiotas estrangeiros, diga-se de passa
gem, uma vez que a escalada dos juros começou a
refletir-se também sobre o custo da rolagem da dívida
pública doméstica. Como resultado, o endividamento
interno passou a aumentar em bola de neve.

Nos bons momentos da euforia do Plano Real,
quiseram as autoridades convencer-nos de que se
plantavam as sementes de uma fase de crescimento
sustentado. Proeminentes membros do Governo es
forçaram-se por demonstrar a inequívoca relação de
causa e efeito entre inflação baixa e desenvolvimento
econômico e social. De certa forma, disseminava-se
o conceito de que o progresso do País dependia ape
nas do sucesso de um programa de estabilização
bem conduzido.

Na verdade, entretanto, o desenvolvimento eco
nômico é um processo ainda mal compreendido.
Mesmo os economistas não lograram chegar a um
consenso sobre os fatores que levam alguns países a
crescer muito mais, e por muito mais tempo, do que
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outros. Até recentemente, ~s teorias·mais aceitas so
bre esta questão chegavam ao constrangedor resul
tado de:que omundo deveria convergir para uma situ
ação de crescimento per capita zero! Só recente
mente elaboraram-se modelos mais sofisticados que
permitem explicar taxas de crescimento positivas de
longo prazo.

De todo modo, a imensa maioria dos estudos
deixa patente a importância da poupança de um país
como condição absolutamente necessária para o pro
cesso de desenvolvimento sustentado. Em princípio,
este é um resultado quase intuitivo, já que o cresci
mento econômico deve resultar de um fluxo perma
nente de investimentos, que só podem ser efetuados,
por seu turno, se houver um fluxo correlato de finan
ciamento para essas inversões. O interessante, po
rém, é que a noção de investimento associada a esta
discussão é muito mais ampla do que o mero acúmu
lo de capital físico, como máquinas e fábricas. Ela en
gl()ba, também, investimentos em capital humano,
assim entendido o aumento da capacidade produtiva
de mão-de-obra por conta de melhoria nas condições
de saúde, educação e segurança, por exemplo.

Assim, não se pode considerar a possibilidade
de desenvolvimento sem a definição de fontes de
poupança de longo prazo. Serão esses elementos os
vetores que permitirão a acumulação permanente e
continuada de capital físico e capital humano em har
moniosa coexistência. Percebe-se, dessa forma,
quão distante dessa meta estava o Plano Real! O
crescimento econômico e social de uma Nação jama
is se assentará sobre bolhas de consumo financiadas
por capital especulativo externo. Ao contrário, resulta
rá de um conjunto encadeado de ações dos setores
público e privado conducentes ao estímulo a poupar.

Nesse contexto, o Governo brasileiro se deu ao
luxo de dispensar a regulamentação do Sistema Fi
nanceiro Nacional, previsto no art. 192 da nossa
Constituição, matéria que, de resto, arrasta-se desde
1991 nesta Casa e que ensejaria, desde que oGover
no desejasse, abertura para formação dos Fundos
Setoriais de Pensão e de ampliação do crédito popu
lar no País, facilitando a expansão do Cooperativismo
de Crédito e das Instituições Comunitárias de Crédito.

A Previdência complementar privada deveria
estar inserida na estratégia de proteção social e de
senvolvimento do País, de forma a abranger toda a
sooiedade brasileira.

Noutras palavras, é preciso modernizar e demo
cratizar a legislação atual (Lei nll 6435, de 1977) para
permitir os chamados fundos setoriais patrocinados
por corporações profissionais ou entidades econômi
cas (sindicatos, entidades classistas etc.), que serão

os caminhos para incorporar milhões de cidadãos
brasileiros"ao·Sistema de Previdência complementar
privada.

Dentre outros países - Austrália, Dinamarca,
Holanda -, os Estados Unidos são exemplo de pros
peridade dos fundos de pensão setoriais. Os pension
founds foram criados por sindicatos ou organizações
representativas dos interesses dos trabalhadores
(AFUCIO), dos servidores públicos ou entidades pro
fissionais, como é o caso do Fundo dos Professores
do Estado da Califórnia ou, ainda, o dos Servidores
Públicos de Nova Iorque.

Os fundos de pensão dos Estados Unidos so
mam mais de US$6 trilhões, constituindo-se no princi
pal instrumento de sustentação de poupança domés
tica privada e de investimentos da economia america
na.

A adoção de mecanismos para regulamentar o
art. 192 da Constituição Federal ealterar a Lei de Pre
vidência Complementar Privada, por impulso desta
Casa ou do próprio Governo, representa uma iniciati
va de fundamental importância para os profissionais
liberais, empresários e trabalhadores e, em especial,
para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Outro aspecto importante da formação de pou
pança popular é o cooperativismo de crédito, cuja im
portância o Governo tem compreendido em termos.
Embora o Governo tenha autorizado o funcionamento
dos bancos cooperativos do Brasil e do Rio Grande
do Sul, ao mesmo tempo, limitou o seu funcionamen
to ao impedir que as cooperativas, em geral, salvo as
de crédito, pudessem associar-se a eles para obten
ção do financiamento de suas atividades.

Diferentemente do Brasil, a Alemanha, a Fran
ça, a Holanda, o Japão, os Estados Unidos da Améri
ca, o Canadá, a Itália, a Suíça, a Bélgica, Portugal, a
Escócia, a Coréia do Sul, a Austrália, dentre outros,
buscaram no cooperativismo de crédito uma alavan
ca para impulsionar o seu desenvolvimento econômi
co e social.

Examino apenas os exemplos da Alemanha,
dos Estados Unidos, do Japão, da França e do Cana
dá. Em rápidas palavras.

Em 1859, a Alemanha já possuía cento e onze
cooperativas de crédito, dentre urbanas e rurais, lide
radas por Shulz-Delitzch e Raiffeisen, que mais tarde
formaram os sistemas do Volksbanken e do Raiffei
senbanken, verticalizados pelo Instituto DG-Bank,
com sede em Frankfurt, hoje, com cerca de vinte mil
agências bancárias e mais de oitocentos bilhões de
dólares de ativos financeiros, na Alemanha. É o se-
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gundo sistema bancário da Alemanha, com cerca de
28% de todo .0 sistema finOanceiro daquele país.

Os Estados Unidos da América contam hoje
com mais de doze mil cooperativas de crédito urba
nas, do modelo Credit Union, espalhadas por todo o
país, com mais de 71 milhões de associados e mais
de 350 bilhões de dólares de ativos financeiros. De
outro lado, os bancos cooperativos e agrícolas, inte
grantes do The Farm Credit System, financiam mais
de 40% da agropecuária americana.

As instituições financeiras de crédito cooperati
vo do Japão estão estruturadas em quatro modelos:

1) Zenshinren Bank, que se sustenta em 405 as
sociações de crédito (Shinkin Banks), inspiradas no
modelo Shulz-Delitzch de criação dos bancos popula
res alemães.

O Zenishinren Bank nada mais é do que uma
cooperativa de crédito de responsabilidade limitada,
que opera em torno de U$150 bilhões de emprésti
mos e aplicações financeiras.

2) O Norinchukin Bank é o Banco Central das
cooperativas agrícolas, florestais e de pescadores do
Japão. É integrado por 47 federações de crédito das
cooperativas agrícolas e florestais, por 2.041 coope
rativas agrícolas e florestais, por 43 federações de
crédito de cooperativas de pescadores e de 1.164 co
operativas de pescadores, operando em torno de
U$370 bilhões de ativos financeiros.

3) O Shoko Chuckin Bank é o Banco Central Co
operativo para os trabalhadores no comércio e na in
dústria. Baseia-se nas Associações de Crédito dos
Trabalhadores (43), que formam a Federação Nacio
nal e a Associação de Créditos dos Trabalhadores, os
Labor Bank, com ativos financeiros de mais de
U$125 bilhões.

4) E, por último, a Federação Nacional de Coo
perativas de Crédito, integrada por 354 cooperativas
de crédito, com cerca de U$160 bilhões de ativos fi
nanceiros.

Na França, há quatro grandes importantes seg
mentos cooperativos. O primeiro deles é liderado pelo
Crédit Agrícole, que possui cerca de 8 mil agências
em funcionamento naquele país. O segundo é forma
do pelo grupo de bancos populares, com mais de cem
anos de funcionamento, que atende aos pequenos
empresários, artesãos e comerciantes, perto de 4 mi
lhões de clientes. Possui cerca de 2 mil agências, ma
is de 26 mil funcionários e perto de 2 milhões de asso
ciados. Opera em torno de U$100 bilhões, enquanto
o Crédit Agrícole opera em torno de U$ 400 bilhões.

O terceiro sistema é do crédito mútuo (credit
mutuel), que é também uma instituição centenária da

França, com 18 bancos regionais, com 3.600 agências
espalhadas, cerca de 70 bilhões de dólares de ativos
financeiros. Está em quinto lugar no ranking bancário
da França. É um banco de varejo que atende milhares
de micro e pequenos comerciantes. É o crédito pes
soal e direto.

O quarto sistema é representado pela Caixa
Central de Crédito Cooperativo (Caisse Centrale du
Crédit Cooperatif), criada pelo Estado da França, em
1938, com 56 agências, com cerca de 8 bilhões de
dólares de aplicações financeiras. É um banco que
atende à chamada economia social e, mais especifi
camente, às cooperativas agrícolas de toda a ordem,
às universidades e aos institutos de pesquisa.

Veja-se agora o cooperativismo de crédito do
Canadá. Ele está estruturado em duas vertentes: a
primeira, baseada no movimento das Caixas de Eco
nomia e Crédito Desjardins (Caisses Populaires Des
jardins), de 1900, da liderança de Alphonse Desjar
dins, de Levis, Quebec, hoje com cerca de 2.700
agências, com mais de 100 bilhões de dólares de ati
vos financeiros; a segunda, originária do modelo das
cooperativas de crédito dos Estados Unidos - do The
Credit UnionUnion System -, nascidas como reação à
recessão americana da década de 1930, que teve
grande repercussão no meio oeste do Canadá. São
mais de 1.100 agências, com mais de 100 bilhões de
dólares de ativos financeiros. Mais de 35% da popula
ção ativa do Canadá se encontra, hoje, filiada ao coo
perativismo de crédito.

O Sr. Severino Cavalcanti - Permite-me V.
Exa. um aparte?

O SR. CORIOLANO SALES - Com prazer, ou
ço o aparte de V. Exa.

O Sr. Severino Cavalcantl- V. Exa. ocupa a
tribuna como poucos têm feito aqui nesta Casa. Preo
cupa-se com um dos grandes instrumentos que a Na
ção tem para solidificar a economia do micro e peque
no empresário, que é exatamente o cooperativismo.
O cooperativismo é a arma que o Governo deveria
usar. Aliás, ele deveria fazer como Israel tem feito: cri
ar os kibutz. Israel é um país ilhado, que não tem
oportunidades, mas dá condições de vida a sua popu
lação, cuja renda per capita está entre as maiores do
mundo. Estive há pouco em Cuba e presenciei mu
danças naquele país. V.Exa. sabe que o cooperativis
mo é de origem capitalista, sistema, aliás, em que a ri
queza é dividida. Lá um cooperado, depois de rece
ber a distribuição dos lucros, alcança renda maior do
que um médico ou engenheiro, uma prova evidente
de que o cooperativismo é a solução para os grandes
problemas do País. Gostaria que o Governo ouvisse o
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pronunciamento de V. Exa., que as autoridades res
ponsáveis pela economia do País o lessem com aten
ção, para que soubessem que nesta Casa há Parla
mEmtares preocupados com assuntos sérios. Peço
vênia a V.Exa., prezado e ilustre Deputado Coriolano
Sales, por ter interrompido seu pronunciamento, mas
não poderia ficar indiferente ao mesmo. Sinto que o
cooperativismo é a solução para os microprodutores
rurais, que não terão acesso aos bancos se não por in
termédio das cooperativas. V. Exa. sabe que os Esta
dos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm o coo
perativismo mais avançado do País devido às origens
do seu povo. Alemães, holandeses e italianos se
mearam naqueles Estados a cultura do cooperati
vismo, que aprenderam há centenas de anos, tor
nando pujante a economia da região. Parabenizo V.
Exa., Deputado Coriolano Sales, que, tenho certeza,
foi escolhido a dedo pela Bahia. V. Exa. dignifica esta
Casa.

O SR. CORIOLANO SALES - Deputado Seve
rino Cavalcanti, agradeço a V. Exa. o aparte, que in
corporo ao meu pronunciamento.

Prossigo, Sr. Presidente.
De qualquer maneira, seja oriunda dos fundos

de pensão, do cooperativismo de crédito, da capitali
zação da Previdência, do sistema bancário ou mes
mo de arrecadação tributária, a disponibilidade de
pc)upança doméstica será a variável-chave na defla
gração de um processo sustentado de desenvolvi
mento econômico e social. Tomamos a liberdade, as
sim, de indicar alguns dos potenciais vetores de pou
pança que se encontram à nossa disposição, mas
que, por uma série de fatores, ainda não foram explo
rados de forma adequada pelo Governo.

Consideremos o sistema financeiro, por exem
plo, tão favorecido por nossas agruras nos últimos
tempos. Não consta que os bancos comerciais e múl
tiplos em operação no Brasil tenham-se destacado
no fomento à atividade produtiva, à geração de pos
tos de trabalho, à criação de emprego e renda de
longo prazo. Ao contrário, eles têm sido os principa
is beneficiários da nefanda política governamental
de elevação dos juros a níveis insustentáveis. Des
ta forma, preferem aplicar na especulação financeira
os recursos a eles confiados pela população sob a
forma de depósitos à vista, a prazo e de poupança.
L.amentavelmente, com a possível exceção do
BNDES e da Caixa Econômica Federal, falta àquelas
instituições - inclusive ao Banco do Brasil - um com
promisso inequívoco com os destinos da Pátria. Se
guramente, o nosso sistema financeiro-bancário não
tem sido o indutor do desenvolvimento econômico e
social brasileiro.

Outra vertente importante para a formação de
poupança interna é o Banco dos Correios (ou Banco
Posta!), cuja criação o atual Ministro das Comunica
ções acaba de anunciar, repetindo o que fizera o
ex-Ministro Sérgio Motta, que não logrou êxito na sua
tentativa.

Se for criado, como anunciou o Sr. Ministro Pi
menta da Veiga, o Banco Postal chegará ao Brasil
com pelo menos 100 anos de atraso em relação ao
Japão.

O Banco Postal do Japão, criado em 1898, fun
ciona como o principal captador de poupança naque
le país. Possui mais de US$2 trilhões de poupança
acumulada, que é repassada pelo Ministério de Fi
nanças do Japão ao Banco de Desenvolvimento do
Japão, ao Banco Industrial do Japão e ao Sistema de
Cooperativismo de Crédito para financiamento ao
parque produtivo e aos trabalhadores, ao comércio e
ao setor de serviços gerando emprego e renda per
manentes aos japoneses.

Em verdade, noutros países o Banco Postal se
transformou num forte instrumento de formação de
poupança doméstica, como ocorreu com o cooperati
vismo de crédito urbano e rural, notadamente na Ale
manha, no Jàpão, na França, na Austrália, na Suíça,
entre outros.

Compartilho da opinião de que o Banco Postal
brasileiro possa cumprir excepcional etapa na capta
ção de poupança e constituir-se num forte aliado para
o desenvolvimento de nosso País. Espera-se que o
Banco dos Correios não seja apenas mais um banco
federal e possa mesmo nascer como banco de natu
reza jurídica privada.

Para o desenvolvimento barmônico do Brasil,
seria salutar que o Banco dos Correios praticasse
operações ativas e passivas - bancárias e
pró-bancárias -, inclusive de depósitos à vista ea pra
zo, manipulando conta corrente. É certo que aativida
de básica do Banco Postal deveria ser a captação de
poupança, cujo nível é baixíssimo no Brasil.

O Governo não pode intimidar-se com a postura
dos banqueiros privados e até mesmo de alguns ban
cos federais, que vêem com reservas a criação do
Banco Postal como se fosse uma ameaça aos seus
interesses. É que o Banco Postal, para cumprir papel
significativo em nosso País, além de ser um banco de
poupança deverá ser também de varejo, para executar
políticas econômicas e sociais de maior importância
nas comunidades pequenas e desassistidas, muitas
delas sequer sem uma única agência bancária.

É inegável que o Governo precisa de um instru
mento básico leve, que atue como agente de poupan-
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ça e banco de varejo, também repassador de recur~

sos dos bancos federais e de outros organismos da
Administração Federal direta e indireta. Numa pala~

vra, o Governo precisa de um banco, como poderá
ser o Banco Postal, ágil, leve, lucrativo, arrecadador
de poupança interna, moderno do ponto de vista soci~

ai, com possibilidade de se fazer presente em todo o
território nacional, o que daria ao Brasil como um to~

do, com suas dimensões continentais, uma cobertura
mínima das principais· atividades bancárias e
pró-bancárias em cada Município brasileiro.

Nos países que possuem Banco Postal, as ativi
dades bancárias estão inteiramente disseminadas e
acessíveis a todos. É o caso, por exemplo, do Banco
dos Correios da França. A metade da população da
França é cliente do Banco Postal, que é o agente ban
cário do pessoal de baixa renda. No Japão, embora o
Banco Postal se dedique à captação de poupança, os
seus recursos são repassados, em parte, para o sis
tema cooperativo de crédito, que atende trabalhado
res, agricultores e outros setores da sociedade japo
nesa.

A idéia do Banco Postal é crescente no mundo.
O Brasil precisa adotá-Ia com urgência para atender a
população em geral, estar mais próximo do pessoal
de baixa renda e constituir-se, certamente, num ban
co tipicamente urbano com presença em todos os
municípios brasileiros.

Outro instrumento importante para formação da
poupança interna é a Instituição Comunitária de Cré
dito. Mas o Governo insiste em conceder apoio ape
nas nos grandes centros do País. As médias epeque
nas cidades ficam marginalizadas.

A experiência da Instituição Comunitária de
Crédito, mais conhecida como Banco do Povo, vem
de Bangladesh, ainda na década de 70, de onde se
espalhou para o mundo, com o apoio da Unesco, do
BID, do Banco Mundial, que apoiou a política do Mi
crocrédito no plano internacional (cerca de U$ 15 bi
lhões aplicados). No Brasil, onde passou a ser execu
tando com cerca de 20 anos de atraso, o programa
conta com o apoio do BNDES, através do Programa
de Crédito Produtivo Popular - BNDES Solidário e
BNDES Trabalhador, embora de forma tímida e sem
muita consistência, perdendo o Governo de estender
o programa a todo o País para se constituir um gran
de projeto para as camadas mais pobres da popula
ção e ser um vetor de forte composição de renda e
gerador do auto-emprego. É o financiamento direto
às microempresas formais e informais, ou a pessoas
físicas carentes de apoio financeiro e que não obtêm
crédito nos bancos tradicionais.

O Governo precisa incluir essa matéria na Re
gulamentação do art. 192 da Constituição, estimular e
abrir os procedimentos de forma que as Instituições
Comunitárias de Crédito possam constituir-se dentro
de procedimentos verticalizados nos moldes do Siste
ma Cooperativo de Crédito e tornar-se forte esteio na
formação de poupança em nosso País.

Se este é o quadro desalentador proporcionado
pelos bancos convencionais, por que não incentivar o
surgimento de novas instituições financeiras mais
condizentes com os interesses do País? Por que não
levar avante a idéia de criação do Banco dos Correi
os, aproveitando-se da rede capilar de agências em
operação nos mais diversos rincões brasileiros? Por
que não considerar seriamente a implantação dos
bancos municipais? Mediante um tratamento fiscal e
tributário específico, esses bancos aplicariam nos
próprios Municípios, em que fossem sediados, e ape
nas neles, a poupança dos seus habitantes. Seria
possível viabilizar, assim, empreendimentos de pe
queno porte de interesse para as comunidades loca
is, mas de nenhum atrativo para os grandes bancos
comerciais. Acima de tudo, por que não impulsionar a
disseminação de cooperativas de crédito? Falo de
Cooperativas de Crédito abertas ao público em geral,
sem condicionamentos ou restrições, capazes de ala
vancar poupança de amplas camadas da população.

O Brasil está chegando a 1.200 Cooperativas de
Crédito fechadas por segmentos profissionais ou ati
vidades econômicas, com cerca de apenas R$3 bi
lhões.

A Lei Brasileira (Lei 5764/71 ) precisa ser modifi
cada para possibilitar a construção do Cooperativis
mo de Crédito Popular que, junto com outros instru
mentos de formação de poupança (Fundo de Pensão,
Capitalização da Previdência, Reforma Tributária,
Instituições Comunitárias de Crédito, Bancos Munici
pais etc) criará uma base de poupança interna sólida,
libertando o nosso País da especulação fin,anceira in
ternacional.

Trata-se, afinal, de experiência das mais
bem-sucedidas nos países mais desenvolvidos, onde
milhares dessas instituições fomentam a atividade
empresarial. O fortalecimento das cooperativas esti
mularia o hábito da autopoupança e, certamente,
contribuiria para absorver contingente expressivo de
trabalhadores que se encontram hoje à márgem da
sociedade.

Estou convencido de que sem a programação
de poupança local nunca haverá desenvolvimento
econômico e social capaz de gerar emprego e renda
para a população brasileira. Sem a fixação dessa po
lítica, centenas de Municípios de nosso País perma-



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 23 11311

necerão à margem do crescimento econômico e do
progresso SOCtal.

Em paralelo a essas iniciativas, devemos lutar
pela implantação de uma profunda reforma tributária
que amplie a base de contribuintes, aumente a racio
nalidade da arrecadação e da aplicação dos impostos,
apenas o consumo das elites e o capital financeiro es
peculativo, recompense a atividade produtiva e incen
tive a formação de poupança. Enquanto a criação de
novos mecanismos de captação favoreceria a oferta
de poupança, a definição de uma reforma tributária na
quelas linhas promoveria maior demanda por poupan
ça doméstica. Desta forma, sem exageros, sem rompi
mento de contratos, sem choques e sem surpresas,
construir-se-ia uma teia de incentivos à decisão de
poupar e montar-se-ia uma estrutura de financiamen
to espontâneo ao investimento de longo prazo.

Obviamente, todos estes pontos estão relacio
nados entre si e, também, relacionados à importante
questão de aumento da massa salarial de nossa po
pulação. Com efeito, nenhum esforço nacional de
poupança fará sentido se ele não se destinar, em últi
ma análise, à elevação do nível de bem-estar da soci
edade. Desta forma, devem-se adotar políticas que
almejem a redistribuição de renda do capital para o
trabalho, bem assim uma repartição mais justa entre
todos os brasileiros das riquezas geradas no País. O
aumento da parcela renda nacional detida pelos salá
rios fortalecerá o mercado interno e servirá como im
portante vetor de desenvolvimento econômico e soci
al sustentado.

Em momentos de desilusão e angústia, como o
que vivemos agora, é fácil ceder à tentação das lamú
rias inconseqüentes e da autocomiseração estéril. É
justamente em períodos como esses, porém, que um
povo deve reunir ânimo, vigor e coragem para identifi
car os erros cometidos e lançar as bases para um fu
turo melhor. Toma-se imperiosa, neste processo de
redefinição de metas e caminhos, a participação inte
ressada e patriótica de todos os setores da socieda
de. Em particular, cabe aos representantes desta so
ciedade liderar as iniciativas destinadas à superação
dos obstáculos. Juntemo-nos, pois, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, para o cumprimento de tão
nobre e ingente missão!

Ao finalizar, insisto: sem poupança local não ha
verá desenvolvimento no Brasil. As nossas comuni
dades pobres, pequenas e atrasadas do ponto de vis
ta de cultura e educação carecem de uma política de
poupança local, imprescindível para o desenvolvi
mento econômico e social de forma harmônica e sus
tentada.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Coriolano Sales,
o Sr. Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente,
dejxa a cac!ei~a da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Manoel Salviano, § 2º do art.x 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Salviano) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Geraldo Magela,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
responder a preocupações levantadas por Parla
mentares desta Casa, em especial pelos respeitáve
is Deputados Darcísio Perondi e Nelson Marchezan,
a respeito da decisão do Governador do Rio Grande
do Sul, Sr. Olívio Dutra, de não repassar às montado
ras Ford e General Motors os 450 milhões de reais
previstos para este ano.

Na verdade, essa decisão foi tomada com o in
tuito de restabelecer a negociação com as montado
ras.

O Governo do Rio Grande do Sul quer rediscutir
os contratos que foram firmados no Governo passado
com essas montadoras. Éevidente que o Governador
quer manter os investimentos, quer manter essas
montadoras no Estado, quer de fato trabalhar com a
perspectiva de geração de emprego e renda, mas
não pode repassar recursos que o Estado não tem
para as montadoras. O Governo do Rio Grande do
Sul' não tem os 450 milhões que seriam repassados
neste ano, e se os tivesse poderia naturalmente redi
recioná-Ios para outras formas de financiamento da
produção, como, por exemplo, dos pequenos produ
tores rurais e dos pequenos e microempresários, por
que aí, sim, estaríamos democratizando, ampliando a
aplicação dos recursos públicos no financiamento da
produção.

O Governo do Estado considera os contratos le
oninos lesivos aos interesses do povo rio-grandense,
por isso é necessário rediscuti-Ios. É preciso pergun
tar àqueles que criticam essas decisões: será que os
opositores do Governo de Olívio Dutra desejariam
vê-lo vender o Banrisul, por exemplo, para fazer os
repasses às montadoras da GM e da Ford? Nonosso
entendimento isso não seria correto, e o Governo não
o fará.

Então, quero deixar aqui bastante clara, cristali
na, a posição do Governador Olívio Dutra, do PT.Não
serão repassados esses valores porque o Estado não
os tem. Se pudesse dispor desses recursos eles seri
am aplicados de outras formas. Mas o Governo tem o
maior interesse em discutir e negociar uma saída com
as montadoras.
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Por isso, o Governo não está suspendendo a
implantação de infra-estrutura que está prevista nes
ses contratos. O Governo manterá a implantação da
infra-estrutura e o desejo de negociar e de ter essas
empresas montadoras no seu Estado. No entanto,
fará isso de forma a garantir o desenvolvimento do
Rio Grande do Sul, sem lesar o povo rio-grandense
nos seus interesses, com o uso indevido do dinheiro
público.

Faço esses esclarecimentos em nome da ban
cada do Partido dos Trabalhadores e em nome do
Governo do Rio Grande do Sul.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE - (Manoel Salviano) 

Concedo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin,
pelo PCdoB do Amazonas, que disporá de 25 minu
tos na tribuna.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo
co/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, Sra. Deputada Angela Guadagnin, Srs. De
putados, companheiras e companheiros, com muita
satisfação ocupo, pela primeira vez, a tribuna desta
Casa, no período do Grande Expediente. Este é um
momento que considero privilegiado porque é quan
do todos os Deputados têm a oportunidade de não
apenas expressar suas opiniões, mas apresentar su
as idéias acerca da condução da política econômica
do nosso País e, certamente, dos Estados que repre
sentamos.

Antes de mais nada, aqui estou para defender
os interesses de todos aqueles brasileiros que fazem
do Brasil a 81! potência do mundo, mas que, contradi
toriamente, vivem cada vez mais no abandono, na mi
séria, excluídos do processo de desenvolvimento so
cial.

Sr. Presidente, hoje, ocupando este espaço pe
la primeira vez, sinto-me na obrigação de falar um
pouco sobre o Estado que aqui represento, o Amazo
nas, cuja realidade os meus pares nem sempre retra
tam com fidelidade.

O Amazonas, como todos sabem, é o maior
Estado brasileiro em extensão territorial. Ocupamos
mais de 1 milhão e meio de quilômetros quadrados do
território nacional e a maior parte da Amazônia Legal.
E, como talvez muitos não saibam, o Amazonas é o
Estado da Região Norte que mais contribui com as re
ceitas arrecadadas -pela União. Quarenta e oito por
cento da receita da União proveniente da Região Nor
te vêm exatamente do Estado do Amazonas.

A nossa região concentra também grandes ri
quezas minerais, além da maior bacia hidrográfica e a
maior biodiversidade do Planeta, que, se exploradas

de forma correta, poderiam contribuir positivamente
para o desenvolvimento regional e nacional.

O Amazonas, Sr. Presidente, é uml Estado gran
de e rico, mas, mesmo assim, a sua população, como
ocorre em grande parte do País, sofre com o desem
prego, com a precariedade nos transportes, com a fal
ta de segurança, de escolas, de saúde e de assistên
cia social. Essa situação é agravada pela violência,
pelo desrespeito e pelos freqüentes escândalos de
corrupção que têm marcado a administração do atual
Governador, Sr. Amazonino Mendes, e de todo o seu
grupo político, que, infelizmente, governam o Estado
do Amazonas há mais de 16 anos.

Esse senhor, o Governador do Estado do Ama
zonas, colegas Deputados, como todos devem lem
brar, conseguiu lugar na crônica política nacional pelo
seu envolvimento no episódio da compra de votos pa
ra a aprovação da emenda constitucional que estabe
leceu no País o instituto da reeleição.

Dois Deputados pertencentes ao PFL do Estado
do Acre renunciaram aos seus mandatos após a im
prensa ter divulgado a conversa telefônica em que
ambos confirmaram ter recebido, cada um, 200 mil re
ais, repassados pelo Sr. Amazonino Mendes, para
que votassem a favor da reeleição.

Esse caso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
teve um desfecho, no mínimo, intrigante. Os dois De
putados do PFL do Acre foram obrigados a renunciar
aos seus mandatos, mas o Sr. Amazonino, citado co
mo protagonista deste ato de corrupção, ficou impu
ne. Esta Casa deve até hoje à Nação e ao povo brasi
leiro a continuidade das investigações.

Não tenham dúvida V. Exas. de que serei uma
Parlamentar que diariamente exigirá que esta página
negra da nossa história não continue na escuridão. É
preciso que o povo brasileiro saiba o que de fato
aconteceu no momento da aprovação da emenda da
reeleição.

Para nós, brasileiros que vivemos na Amazônia
e no Amazonas, que não aceitamos a prática de cor
rupção, esse episódio constitui-se em motivo de ver
gonha, ainda mais quando constatamos que o com
portamento aético desse senhor se ramifica por ou
tras práticas, da mesma forma condenáveis, como a
formação de cartel de empreiteiras que realizam
obras superfaturadas, em geral, não prioritárias para
a melhoria da qualidade de vida da nossa população.
Esse fato já vem sendo investigado há algum tempo
pelo Ministério Público Federal, que também investi
ga outros membros do Governo, como o Sr. Samuel
Hanann, empresário paulista que hoje ocupa o cargo
de Vice-Governador do Estado do Amazonas e que
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está sendo investigado pelo Ministério Público Federal
por eny'ólvlniento em atos de superfaturamento de
compràs para o Estado, assim como por remessa ile
gal de dólares para o exterior.

Enquanto aqueles que estão no poder se tor
nam famosos por protagonizar escândalos e pelos si
nais de enriquecimento fácil, o Estado ea sua popula
ção vivem no abandono. Na área da saúde, a falta de
investimento do Governo e o desentendimento com
outras esferas do poder contribuem diretamente para
o aumento de endemias.

O abandono na área da saúde é tanto que o
Amazonas tem ocupado nos últimos tempos a posi
ção de campeão de tudo de pior que pode existir para
a nossa população. Crescem assustadoramente os
casos de dengue e de malária. Ocupamos também os
primeiros lugares na lista dos Estados que mais apre
sentam casos de hanseníase e leishmaniose.
Enquanto isso - pasmem, Srs. Deputados! -, o Estado
do Amazonas, que é um dos Estados que proporcio
nalmente mais apresentam casos de leishmaniose,
os doentes não têm tido acesso ao medicamento Glu
cantime, que, como todos sabemos, é utilizado no tra
tamento da leishmaniose. Não têm acesso por causa
de uma desarticulação entre os Governos Estadual e
Federal, pois até agora a Fundação Nacional da Saú
de não repassou ao nosso Estado a quantidade ne
cessária de medicamentos para que a população seja
atendida.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Seve
rino Cavalcanti.

O Sr. Severino Cavalcantl- Deputada Vanes
sa Grazziotin, V. Exa., no desenrolar de seu pronunci
amento, fez referência ao inquérito sobre a venda de
votos quando da votação da emenda da reeleição.
Talvez por não ser participante desta Casa, na época,
V. Exa. não viu o trabalho que a Mesa Diretora e a Co
missão de Sindicância, presidida por mim, fizeram.
Agimos com o maior rigor. Procuramos levar ao co
nhecimento da opinião pública tudo o que se passou
naquele episódio, tanto com os Parlamentares como
com outras autoridades que estavam sendo denunci
adas. Não poupamos ninguém. Atuamos de acordo
com a nossa consciência, com base nos subsídios
que recebemos de muitas pessoas da sociedade, in
clusive muitas da própria Amazônia, região mais for
temente envolvida no caso. As investigações ocasio
naram a renúncia de dois Deputados. Pedimos a cas
sação de todos, mas, lamentavelmente, a nossa posi
ção não foi referendada nem pela Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, nem pelo Plenário.
Portanto, ressalto a atuação da Mesa Diretora e da
Comissão de Sindicância encarregada de apurar os

fatos, cujo Relator era o Deputado Ibrahim Abi-Ackel,
que, inclusive, pediu a cassação de todos os Srs. Par
lamentares. A Mesa tomou posição; não ficou indife
rente ao clamor da população. Gostaria, apenas, de
dar alguns subsfdios ao pronunciamento de V.
Exa., que, hoje, estreando na Casa, apresenta um
problema que realmente nos angustiou durante muito
tempo.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Nobre De
putado Severino Cavalcanti, incorporo seu aparte ao
meu pronunciamento. Tomei conhecimento, sim, dos
trabalhos da Comissão de Sindicância. Sei que uma
das conclusões da Comissão foi a de recomendar às
Assembléias Legislativas dos Estados e particular
mente à do Estado do Amazonas, onde não apenas o
Governador, mas alguns Deputados Federais esta
vam envolvidos, que tomassem as providências cabí
veis no sentido de dar continuidade às investigações.

Infelizmente, nobre Deputado, se esta Casa 
em momento algum me referi à Mesa -, que deveria
ter instaurado uma Comissão Parlamentar de Inquéri
to, não o fez, imagine a conduta de uma Assembléia
Legislativa, cuja maioria deve obediência, não sei por
quê, àquele que dirige o Governo do Estado.

Não tenho dúvida de que V. Exa., Presidente da
Comissão que investigou fato tão triste da nossa his
tória, deverá apoiar todos aqueles que ainda clamam
pela instauração de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito necessária ainda nos dias de hoje.

Sr. Presidente, continuando meu pronuncia
mento. Referia-me à situação da saúde no Estado do
Amazonas. A rede pública de saúde do Estado está
restrita quase que à cidade de Manaus, nossa Capi
tal, mesmo assim a estrutura apresenta graves defi
ciências.

O único hospital terciário que temos na região, o
Hospital Universitário Getúlio Vargas, acaba de sus
pender os seus atendimentos por 15 dias por falta de
recursos.

Trouxe aqui o recorte de uma matéria do jornal
A Crítica, da minha Cidade, Manaus, com o seguinte
título: "Falta de UTI ameaça vida de crianças."

A matéria começa relatando o seguinte:

Os pediatras do Pronto-Socorro da Cri
ança (PSC) estão diante de um dilema: esco
lher quais crianças, dentre as dezenas que
chegam diariamente à unidade, irão ocupar
os únicos quatro leitos da Unidade de Tera
pia Intensiva (UTI) pediátrica disponfvel no
Estado.

Vejam, no Estado, não apenas em Manaus!
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Essa não é uma realidade nova. Participei, co
mo Veread,ora, da Câmara de Vereadores de Manaus
durante dez anos e, há dez anos, Sr. Presidente, de
nunciamos; há dez anos passamos a exigir do poder
público que equipe melhor a rede de saúde, que con
trate profissionais, não permitindo que muitas das
crianças que poderiam ser salvas morram, bastando
apenas que o Governo demonstrasse o mínimo de
compromisso com a vida da nossa gente, com a vida
do nosso povo.

Sr. Presidente, nos demais Municípios do nosso
Estado - a maior parte, a distâncias enormes, de mui
to difícil acesso para se chegar à nossa Capital-, tam
bém faltam médicos, medicamentos básicos e o míni
mo de estrutura na rede pública hospitalar e nas uni
dades de atendimentos básicos. Acometidos por al
guma doença, Sr. Presidente, os interioranos, os ribe
irinhos são obrigados a percorrer longas distâncias 
de barcos, muitas vezes - para esperar nas filas dos
hospitais na Cidade de Manaus.

Na Educação, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
situação não é diferente. Às vésperas do terceiro mi
lênio e mesmo com todo o avanço no campo da infor
mática e da educação, o Amazonas ainda convive
com a mancha do analfabetismo. Éo 4º Estado brasi
leiro com o maior número de crianças fora da escola.
Das quinze cidades campeãs, cinco estão no Amazo
nas, assim como são de lá as cidades que detêm o
maior índice de analfabetismo.

Trago uma outra matéria de jornal que retrata
um pouco a realidade da educação pública em nosso
Estado. Diz a manchete: "Matrículas viram um caso
de polícia". Este jornal é do dia 9 de fevereiro deste
ano.

A outra matéria é: "Conflito por uma vaga na es
cola". Pais e jovens estudantes brigando para conse
guir o acesso e a garantia de uma vaga na rede públi
ca de ensino.

Vou dizer agora o porquê deste problema que
enfrentamos não só neste início de 1999, mas tam
bém nos últimos anos no Estado do Amazonas.

O descaso com a educação é tão grande que,
nestes últimos anos, houve um recuo do número de
vagas na rede pública estadual de ensino. Em 1995,
primeiro ano da gestão anterior do atual Governador,
a rede pública estadual dispunha de 510 mil vagas,
enquanto em 1998, último ano da sua administração
passada, sobraram somente 494 mil vagas na rede
pública de ensino. Ou seja, o Governador do Amazo
nas, Deputado Severino Cavalcanti, teve a capacida
de de diminuir o oferecimento de vagas numa quanti
dade superior a quinze mil, o que tem provocado es-

se conflito e feito com que grande parte da juventude
da nossa cidade não possa estudar por falta de va
gas.

Essa omissão do Estado na área social, infeliz
mente,estende-se também a outros setores, pois fal
tam políticas agrícola e agrária, o que penaliza os pro
dutores rurais, obrigados muitas vezes a verem es
tragadas suas produções sem que tenham condi
ções de transportá-Ias até os mercados consumido
res. Esse abandono faz com que o interior participe
da economia do Estado com apenas 1% das receitas
tributárias.

Para completar o seu objetivo de prejudicar ain
da mais a população e o Estado, o Governador acaba
de anunciar um pacote de reformas, no qual investe
contra os direitos dos servidores e o próprio serviço
público. Entre as propostas apresentadas pelo Go
vernador, destaco algumas que considero as princi
pais e mais graves.,

Primeiro, o Governador se propõe a reduzir em
30% o valor da folha de pagamento dos servidores, o
que acontecerá através de demissões e de cortes sa
lariais.

Segundo, já conseguiu fazer aprovar na Assem-'
bléia Legislativa do Estado o aumento na contribuição
previdenciária dos servidores ativos e a cobrança dos
inativos.

Também desativou a assistência à saúde para
os servidores por parte do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado do Amazonas
-IPASEA.

Ademais, já está em curso a privatização da
Companhia de Saneamento do Amazonas 
COSAMA e das Centrais Elétricas do Amazonas 
CEAM. Sem falar que o nosso Banco do Estado do
Amazonas - BEA já se encontra em fase adiantada
do processo de privatização.

Para justificar tais medidas recessivas, danosas
ao Estado, porque - volto a repetir - não são medidas
que atingirão somente o funcionalismo público, mas
todo o serviço público, em prejuízo particularmente
daqueles que vivem nas regiões longínquas do nos
so grande Estado do Amazonas, enfim, para justifi
car essas medidas, o Governador aponta basica
mente duas questões fundamentais: primeira, queda
na arrecadação; segunda, os elevados gastos com
pessoal.

Tais declarações, Sr. Presidente - muitas vezes
repetidas nesta ,Casa por diversos Deputados da ba
se governista do Estado -, não correspondem à reali
dade, são inverídicas, conforme atestam os números
oficiais que faço questão de relatar desta tribuna.
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Primeiro, em 1998, a receita do Estado mante
ve·,se estável em relação ao ano de 1997.

Segundo, a receita de 1998 chegou a 1 bilhão e
800 milhões de reais, enquanto o orçamento previa 1
bilhão e 700 milhões de reais, alcançando-se, portan
to, um acréscimo na arrecadação, em relação ao or
çamento, de 100 milhões de reais.

Vejam V.Exas. o que disse ao povo do Estado
do Amazonas seu Governador, em entrevista publica
da no jornal Amazonas Em Tempo, no dia 16 de de
zembro de 1998. E o fez cinicamente ou porque con
sidera o povo amazonense imbecil ou porque subesti
ma nossa capacidade de compreensão e de acesso
aos dados, os quais tanto insiste em esconder. Disse
S.Exa. que o Estado do Amazonas, naquele ano, ha
via tido perda em suas receitas de 200 milhões de rea
is. Isso não é verdadeI Tenho cópia dos balancetes e
do balanço geral referentes ao ano de 1998, os quais
atestam incremento na ordem de 6 milhões de reais.

Disse também S.Exa. que, enquanto os outros
Estados tiveram perda em suas receitas em torno de
2% a 4%, o Estado do Amazonas teve perda de 22%.
Isso também não é verdade! Não houve perda de
22%. Ao contrário, em janeiro de 1998, a arrecadação
do Estado do Amazonas foi de 131 milhões de reais;
em dezembro do mesmo ano, foi de 167 milhões de
reais - ou seja, registrou-se, entre o início e o final de
1998, crescimento superior a 27%.

Disse ainda S.Exa. que gasta muito com pesso
al. Entretanto, afirmo a V.Exas. - e comprovarei com
dados; nosso Governador sabe melhor do que eu do
que aqui falo - que o Amazonas é o segundo Estado
brasileiro que menos gasta com pessoal, não com
prometendo 36% de suas receitas com pagamento
de servidores. Mesmo assim, o Governador está pon
do em prática o corte de 30% na folha de pagamento,
por meio de demissões e cortes salariais. Aliás, o
Estado do Amazonas só perde para Roraima em me
nor volume de gastos com pessoal.

Quem conhece a história do Brasil sabe que
grande parte dos funcionários de Roraima ainda são
pagos pela União por serem funcionários públicos fe
derais e por tersido aquele Estado, até há pouco tem
po, Território da nossa República Federativa.

Como se vê, o Amazonas é um Estado enxuto.
Apresenta, sim, problema de pessoal, mas em senti
do contrário, porque não há funcionário suficiente pa
ra fazer funcionarem suas unidades públicas de saú
de e sua rede pública de educação. No entanto, o Go
vernador, dizendo inverdades, quer mais uma vez as
sacar contra nossa gente, nossa população e conti-
nta~r '"" -';""':I .. ~"_"",-_l.,,,.. 1"""" ,r,

Chegamos à conclusão, portanto, Sr. Presiden
te, de que nada, absolutamente nada justifica o corte
brutal com pessoal que, além de prejudicar direta
mente o servidor, deixará em situação ainda pior se
tores essenciais, como hospitais, postos de saúde,
maternidades, creches e escolas, que já funcionam
precariamente.

Se o Estado fechou o ano de 1998 com déficit
de 80 milhões de reais, isso se deve a ações eleitorei
ras do Governador e não a gasto exagerado com pes
soal ou na área da saúde. Cito apenas um exemplo
para não me alongar. O orçamento de 1998 previa
para obras e instalações um gasto de 14,6 milhões de
reais, mas o Governo comprometeu 245,2 milhões,
ou seja, gastou com obras e instalações, num ano
eleitoral, 230,6 milhões a mais do que previa o orça
mento.

Essa é uma irresponsabilidade que não pode
mos aceitar, ainda mais quando constatamos que as
demissões no Estado, somadas às demissões do se
tor privado, deixaram sem trabalho cerca de 18% de
nossa mão-de-obra; ou seja, 18% da população eco
nomicamente ativa do nosso Estado estão desempre
gados.

A derivada dessa política inconseqüente, com
binada às conseqüências gravíssimas da política
econômica ditada pelo Fundo Monetário Internacio
nal, está determinando o fim da Zona Franca de Ma
naus, que é - em decorrência da incompetência dos
governantes - responsável por mais de 80% da eco
nomia do Estado do Amazonas.

É assustador o número de demissões no Distrito
Industrial de Manaus, que abriga o maior parque ele
troeletrônico da América do Sul. Em 1990, a Zona
Franca empregava aproximadamente cem mil traba
lhadores, hoje eles estão reduzidos a pouco mais de
trinta mil. Somente no período de janeiro a março
deste ano, cerca de três mil perderam seus postos de
trabalho.

Por tudo isso, Sr. Presidente, a vida dos brasilei
ros que moram no meu Estado está cada vez mais di
fícil.

Precisamos apontar medidas que garantam
nosso desenvolvimento. Por isso, consideramos fun
damentai, primeiro, garantia da manutenção da Zona
Franca de Manaus; segundo, diversificação da eco
nomia do Estado, garantindo uma política de desen
volvimento regional sustentável; e, terceiro, a mudan
ça imediata da política econômica que vem sendo
executada pelo Presidente Fernando Henrique, que
tem o visível objetivo de atender às pressões do capi-
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ção que essa atitude contribui para a degradação da
vida do nosso povo, para a destruição das bases pro
dutivas do País e para a perda da soberania nacional.

Consideramos fundamental que, no bojo da re
forma tributária, seja discutida a Zona Franca de Ma
naus, entendendo que ela é necessária não só para o
desenvolvimento da região amazônica, como tam
bém para o desenvolvimento de todo o País. Não há
dúvida de que o desenvolvimento nacional passa ne
cessariamente pelo desenvolvimento dessa que é a
região mais rica do nosso planeta.

Concluo, afirmando que devem ser feitas adap
tações e corrigidas imperfeições existentes no mode
lo de zona franca. Uma das mais graves é a ingerên
cia política existente no órgão que administra a zona
franca nos últimos anos.

Espero, Sr. Presidente, voltar à tribuna numa
segunda oportunidade, para apresentar nossas pro
postas de desenvolvimento para a região do Amazo
nas e para o País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Salviano) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Caio Riela, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PTB.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, somos oriundos da região
fronteira do Estado do Rio Grande do Sul. É uma re
gião de produção agrícola, onde a orizicultura é a ba
se da economia. Portanto, estamos abalizados a falar
sobre os problemas locais. Neste momento os produ
tores de arroz, passam por uma crise séria para a co
mercialização do produto, tendo em vista a derrocada
dos preços do arroz em casca pagos ao produtor gaú
cho, o que levou a Federação das Associações de
Arrozeiros - FEDERARROZ - a sugerir aos arrozei
ros que se retirem do mercado e reivindiquem a libe
ração do EGF - Empréstimo do Governo Federal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago
este assunto à tribuna por se tratar de um problema
nacional e não apenas de um Estado da Federação.

Vejam os senhores: a queda nos preços do ar
roz obrigou a Federarroz a orientar os produtores a se
retirarem do mercado até que as cotações retornem a
níveis compatíveis. A saca de 50 quilos que há quinze
dias estava ao preço de R$20,00, atualmente está
sendo vendida entre R$14,00 e R$15,00. Observem,
Srs. Deputados, que R$15,00 é menos que nove dó
lares, sendo que o preço do arroz no mercado inter
nacional é de 10 dólares, chegando a 14 em alguns
!JarRAS.

Sr. Presidente, não existe justificativa para esta
situação. Por estes valores, não é negócio para o
orizicultor vender a sua produção. A orientação da
Federarroz é que os arrozeiros procurem formas de
parcerias e outras alternativas para conseguir pagar
suas dívidas.

O mercado está pressionado, o volume de
oferta é muito elevado neste momento, acima da
capacidade de capital de giro das indústrias para
segurar a colheita. Os preços estão baixos demais. A
única maneira de sustentar a comercialização será a
disponibilização de instrumentos de crédito p.elo
Governo, para a indústria e para o produtor.

Diante deste quadro, estamos reivindicando,
com urgência, a liberação do Empréstimo do Governo
Federal.

Vejamos, Srs. Parlamentares: com 20% da área
de 963 mil hectares já colhida no Rio Grande do Sul e
com a proximidade do pico da safra, pois estamos em
plena colheita, o preço do arroz poderá cair ainda ma
is. Portanto, precisamos de medidas urgentes para
garantir o fluxo nas vendas. Estamos fazendo esta
colocação pois esperamos contar com a colaboração
desta Casa Legislativa, que representa os interesses
do povo brasileiro.

Assim, é imperativa a alocação de recursos ofi
ciais para a estocagem da safra, com juros compatí
veis, pois assim, tanto os produtores como as agroin
dústrias terão condições de assumir os custos de es
tocagem e permitir o escoamento da safra de acordo
com a demanda do consumo.

•Nisso tudo, como o preço final ao consumidor
permanece inalterado, uma vez que a queda do valor
no atacado não implica redução do valor pago pela
população, os únicos a lucrar com esta situação são
os intermediários.

A safra gaúcha atual deverá injetar mais de 1bi
lhão de e meio de reais na nossa economia,.o que re
duzirá em muito a necessidade de importação, ao
passo que estes recursos para a comercialização tra
riam um custo de apenas 35 milhões de reais para os
cofres da União na forma de equalização de taxas.

Convém lembrar que no Rio Grande do Sul, que
congrega mais de 10 mil produtores e emprega cerca
de 200 mil trabalhadores, este setor representa 8%
do ICMS arrecadado no Estado.

Mais uma vez recorro ao empenho dos Srs. Par
lamentares na agilização por parte do Governo Federal,
especificamente do Banco do Brasil em implantar os
mecanismos para a comercialização.

O diretor de Negócios Rurais do Banco do Bra
sil, Ricardo Conceição, já afirmou que todas as agên-
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cias da instituição estão autorizadas a atender cem
por cento dos debitós de custeio', e que o limite esta
belocido é de R$150 mil, com os contratos dos agri
cultores transformados em Empréstimo do Governo
Federal e com pagamentos em cinco parcelas, com a
primeira vencendo em sessenta dias.

Mas até o momento persiste inerte a União
quanto à liberação dos recursos.

Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu pro
nunciamento no programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Salviano) - Con
cedo a palavra ao Deputado Severino Cavalcanti, do
PPB de Pernambuco.

S.Exa. dispõe de 25 minutos.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com a maior satisfação que ocupo a tri
buna no dia de hoje para trazer ao conhecimento da
Câmara dos Deputados dois objetivos e fundamenta
dos artigos do Dr. Mardônio Jorge Couto, residente
na progressista cidade paulista de Ribeirão Preto.

Embora ainda não o conheça pessoalmente, o
referido articulista tem-me enviado trabalho de sua
autoria da maior importância. Os que passarei a ler
tratam da transposição das águas do Rio São Fran
cisco, a fim de que sejam beneficiados os Estados de
Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte;

Como demonstra o Dr. Mardônio, o projeto, que
tem toda a viabilidade, protege o São Francisco con
tra oventuais perdas de volume de água ao reduzir
substancialmente de 280 para 70 metros cúbicos por
segundo o volume de retirada da água.

Oportunamente voltarei ao assunto, quando co
mentarei os trabalhos do Dr. Mardônio Jorge Couto.

Vamos aos textos:

"A SECA NO NORDESTE EOS DIREITOS
HUMANOS"

A comemoração dos 50 anos da Decla
ração Universal dos Direitos Humanos le
va-nos a refletir com tristeza e desânimo so
bre o desrespeito, no Brasil e no Mundo, aos
seus vários artigos.

Entre nós, o mais doloroso é que, no ca
so das freqüentes secas dos Estados do Cea
rá, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambu
co, alguns dos Direitos Huma!1os assegurados
na Declaração vêm sendo menosprezados.

As secas no Nordeste são cíclicas, pe
riódicas, previsíveis e ceifam vidas humanas,
animais e vegetais, a flora ea fauna, pelo me
nos duas vezes em uma década.

. Cerca da quarta parte da população dos
4 Estados acima referidos são vítimas de
uma dramática exclusão social, da tortura
cruel e desumana de ver seus filhos morre
rem de fome e sede, desnutrição, ou sobrevi
verem com deficientes desenvolvimento físi
co e mental, de observarem pessoas da famí
lia serem levadas ao desespero e à loucura,
em conseqüência dos horrores das seqüelas
das secas próprias ou em pessoas da fam ília,
como já vinha sendo observado em maio do
corrente ano na Casa de Saúde Santa Tere
za, em Crato-CE, o maior hospital psiquiátri
co da região, que atende pacientes do interior
dos Estados do Ceará, Piauí, Pernambuco e
Paraíba, que passaram a ser chamados de
"loucos da seca" ou "loucos da fome", quando
já se registrava lim aumento de 30%, em re
lação a igual período do ano anterior.

Essa população de excluídos viu o seu
pequeno patrimônio constituído de lavoura,
pecuária e crédito desaparecer diante da in
clemência da Natureza e da falta de firmeza
de propósito e decisão de homens públicos.

Esse triste e lamentável estado de coi
sas seria normal se não houvesse solução
.pa[& os problemas das secas, mas a solução
existe e Israel e a Califórnia são exemplos
edificantes disto, para citar apenas dois, dos
muitos existentes no Mundo.

No primeiro quartel do presente século,
aquelas duas regiões eram improdutivas na
sua quase totalidade e há vários anos, gra
ças às irrigações e força de vontade huma
nas, foram transformadas em grandes produ
tores agrícolas.

A solução é a transposição das águas
do Rio São Francisco, para irrigar as terras
férteis dos quatro estados nordestinos referi
dos acima, como defendeu com ênfas(3 Antô
nio Ermírio de Moraes na coluna semanal
que assina no Jornal Folha de~aulo, em
03-05-98, sob o título "Nordeste, duptameAte
injustiçado", onde declarou que a seca é um
problema crônico no Nordeste. "Para muitos
virou uma indústria, inclusive de votos."

Considera ainda que a seca é um des
calabro que envergonha o Brasil perante o
Mundo e que as terras do nordeste têm imen
sas possibilidades de ser irrigadas com as
águas do Rio São Francisco, "a exemplo que
fizeram Rússia, China, Egito, Israel e outros
países em condições mais difíceis".

I
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No mesmo sentido, após estudar proje~

to de países que enfrentaram e resolveram
problemas de seca e desertificação, famosos
pela sua eficiência, como os de Israel e da
Califórnia, dentre outros, o Engenheiro Agrô~

nomo Antônio Evaldo Klar, coordenador do
curso de pós-graduação de irrigação e drena~

gem da Faculdade de Agronomia de Botuca~

tu, da Universidade Estadual Paulista, decla~
rou, "não haver outra solução para o Nordes~

te fora da transposição das águas do Rio São
Francisco. Qualquer outro projeto é paliati
vo".

Ô projeto da transposição das águas do
Rio São Francisco, apesar de polêmico e do
relevantíssimo interesse dos 4 Estados que
deverão receber as suas águas, é pouco co
nhecido da população brasileira e, com fre
qüência, aparece distorcido, mesmo na gran
de imprensa nacional, ora por "interesses" de
alguns, ora por ignorância mesmo. Vamos re
sumir os fatos.

No final do Governo Itamar Franco, em
1994, foi concluído o projeto de transposição
das águas do Rio São Francisco para os
Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pa
raíba e Pernambuco.

O Sr. Aluízio Alves, então Ministro da
Integração Regional, declarou que o projeto
estava perfeito e acabado. Todos os estudos
necessários haviam sido realizados e apro
vados. As obras federais do projeto estavam
orçadas em apenas US$600 milhões e já ha
via no orçamento da União para 1995 uma
verba de US$100 milhões para garantir o iní
cio das obras, além disto, havia a garantia de
financiamento externo.

A promessa da transposição fez parte
da plataforma da campanha presidencial do
Sr. Fernando Henrique Cardoso em 1994,
que como todos sabem foi eleito.

Mas a transposição não foi feita.

O que se esperava era que as obras do
projeto, já em andamento, tivessem início
sem delbnga, e o suplício dos nordestinos, vÍ
timas constantes das secas, chegasse ao fim,
dentro de poucos anos, pois se aquele projeto
tives~ sido executado, as dramáticas situa
ções que ora observamos no Nordeste não
existiriam ou estariam minimizadas.

Entretanto, o projeto foi paralisado e ar
quivado.

Em Natal, no Rio Grande do Norte, em
10-05-98, diante do clamor da atual seca
que apenas começava, o Presidente da
República, Senhor Fernando Henrique
Cardoso, prometeu, mais uma vez (Já ha
via sido promessa da campanha eleitoral
de 1994) efetuar o desvio das águas do rio
São Francisco.

"As obras terão início em 1999 e termi
narão em quatro anos" (Folha de S.Paulo de
11-5-1998).

A reação dos políticos baianos não se
fez esperar. No dia 15~05-98 oJornal O Esta
do de S.Paulo estampava a notícia: " Bahia é
contra a transposição das águas do rio São
Francisco", com declarações de um deputa
do federal, do Secretário da Agricultura, do
ex-governador e do atual Governador. ,

Todos são contra o projeto, melhor di
ríamos, contra a decisão do Sr. Presidente da
República de fazer a transposição das águas
do Rio São Francisco, num flagrante desres
peito ao princípio de hierarquia dos poderes,
pretendendo vetar uma das mais nobres, edi
ficantes e socialmente necessárias obras
deste Governo duas vezes solenemente pro
metidas pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso
e indispensável ao combate efetivo das se
cas no Nordeste e de todas as suas clamoro
sas misérias.

Ouvimos, com prazer, o Deputado Saulo Pedro
sa, que, naturalmente, nos vai dar subsídios para que
possamos sensibilizar o Presidente da República, já
que o Senador da Bahia não aceita.

O Sr. Saulo Pedrosa - Nobre Deputado, queria
agradecer a V.Exa. esta oportunidade de debatermos
sobre o Rio São Francisco, porque se trata de uma
questão nacional, já que ele é o rio da unidade nacio
nal e muito interessa à Bahia e aos cinco Estados por
onde passa. Mas a nossa intervenção vem ao encon
tro exatamente das outras funções do rio da unidade
nacional, o Velho Chico. É que, dos rios formadores
do São Francisco, situados nos cerrados baiano e mi
neiro, 75% localizam-se em Minas Gerais e 25% na
Bahia, e até hoje não sofreram nenhum trabalho para
a manutenção das suas águas, da sua calha princi
pal, e o que temos visto e lido desde 1946, quando foi
criada a Comissão do Vale do São Francisco para tra
tar da política do Vale do São Francisco quanto à ge
ração de energia, à perenização e manutenção da
sua calha principal e, sobretudo, quanto aos morado
res ribeirinhos, é que só se procurou explorar o Rio
São Francisco para a geração de energia. Em ne-
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nhum momento houve preocupaçao com quem mora
lá: E o que aconteceu na margem da calha principal?
A déstruição completa da mata ciliar e da mata não ci
liar, o que fez com que este rio se alargasse, assore
asse e deixasse de ser navegável. Não é que seja
mos contra o uso das águas do São Francisco. So
mos contra, isso sim, a utilização do rio somente para
fins de captação de energia. Até hoje, nobre Deputado
Severino Cavalcanti, nada se fez para atender aos re
clamos e às necessidades dos moradores das mar
gEms do São Francisco. Se até hoje o País não resol
veu os problemas de quem mora nas suas margens,
como podem tirar água para resolver os problemas
dos outros? Quem mora nas margens do Rio São
Francisco também tem problemas com a seca, com a
falta de água e com a falta de assistência aos projetos
dE~ irrigação, em benefício de seus ribeirinhos. Por
tanto, não somos contra a transposição das águas do
São Francisco. Associamo-nos a V.Exa. na questão
dE~ se fazer um estudo global de sua bacia, a fim de
atender aos reclamos dos Estados que só usam o Rio
São Francisco, sem deixar de dar uma atenção espe
cial aos seus formadores. Era essa a nossa interven
ção. Agradeço a .v.Exa. por ter permitido o aparte.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado
Saulo Pedrosa, fico feliz por saber disso, pois tenho
notícias de que a Bahia se fechou contra o uso do São
Francisco, como se o rio fosse propriedade sua. Não
podemos aceitar isso, jamais.

Conforme os dados que V.Exa. citou, 70% das
águas do Rio São Francisco vêm de Minas Gerais,.
15% da Bahia...

O Sr. Saulo Pedrosa - Vinte e cinco por cento
vêm da Bahia.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Os dados
fornecidos por um baiano atestam que 15% vêm da
Bahia e 15% dos outros Estados.

O Sr. Saulo Pedrosa - Os outros Estados não
têm.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Os outros
têm 15%.

O Sr. Saulo Pedrosa - Pemita-me, nobre
Deputado Severino Cavalcanti. Somente os rios dos
Estados de Minas Gerais e da Bahia é que têm aflu
entes. Daí por diante, só rios secos, sem nenhuma
contribuição.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Mas quan
do chega a chuva, os pingos de água que caem re
presentam exatamente os 15% que temos. É que há
muita água na Bahia. Talvez nem precisasse do Rio
São Francisco.

Volto à leitura, Sr. Presidente.

Esquecem-se ós políticos baianos de
que o Rio São Francisco pertence à União
Federal e como tal, as suas águas devem ser
vir ao interesse também das outras unidades
da Federação que delas necessitam.

Se alguém tem dúvida a esse respeito,
consulte a Constituição Federal. (Art.20.1I1).

Das declarações dos políticos baianos
cumpre destacar, como de real importância, a
seguinte, o Governador Cesar Borges: "Bor
ges lembrou que um dos entraves do projeto
de transposição, em 1994, foi a falta de estudo
do impacto ambiental. Não se pode retirar 150
metros cúbicos por segundo do São Francis
co sem estudar as conseqüências".

As razões invocadas pelo Sr. Cesar
Borges para impedir a realização do projeto
Itamar Franco e acima referidas não corres
pondem à realidade dos fatos, pois não se
pretendia retirar 150 m3 por segundo e sim
apenas 70 m3/s e o estudo das conseqüên
cias já havia sido realizado, conforme decla
rações dos Senhores Aluízio Alves e Aberílio
da Rocha.

Outra prova de que o projeto Itamar
Franco pretendia transpor apenas 70 m3/s e
de que em nada prejudicaria os interesses da
Bahia ou da Chesf e de que os estudos ne
cessários já haviam sido realizados é a enfá
tica declaração do engenheiro José Theodo
miro de Araujo, Presidente do Comitê Exe
cutivo de Estudos Integrados do Vale do São
Francisco, considerado a maior autoridade
baiana no assunto e principal opositor do pro
jeto que se pretendeu fazer em 1985, que
previa a transposição de 280 m3/s, após a re
dução do volume pa'ra 70m3/s, âeclareu.;

"Em se tratando de captar águã" pat:'a
minorar o sofrimento de milhares de nordà$ti
nos espalhados pelos quatro estados, pà,ra
nós, essa idéia é simpática e não temos por
que criar animosidade, mas é weciso que fa
çamos uma fiscalização cerrada para que
não se modifique o que defende o projeto, ou
seja, para que não se faça uma obra de enge
nharia voltada para captar apenas 70m3/s,
mas por trás disso, se construa .um sistema
captor acima dessa cota e, ai sim, venha a
prejudicar todo o sistema hídrico a partir do
reservatório de Sobradinho (Jornal A Tarde,
de 9-11-94 ).

O mais importante na declaração do Sr.
Cesar Borges é a confissão de que os políti-
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cos baianos vêl11, tle fato, impedindo a trans
posição das águas do Rio São Francisco.

Éde se perguntar por que os baianos se
opõem, a todo custo, a que se combata, com
eficiência, a seca nos quatro estados nordes
tinos que precisam das águas do Rio São
Francisco para esta finalidade?

Aberílio da Rocha responde à pergunta
declarando que a oposição dos baianos é
"flagrantemente egoísta", e talvez ele tenha
razão. Vejamos.

Os rios da Bahia contribuem com ape
nas 15% para a formação do Rio São Fran
cisco, os de Minas, com 70% e os dos demais
estados com os 15% restantes, apesar disto,
em 1994 o Estado da Bahia já contava com
projetos aprovados que previam a utilização
de 560 metros cúbicos por segundo das
águas do Rio São Francisco. Sete vezes (isto
mesmo) os minguados 70 metros cúbicos por
segundo que os quatro estados reivindicam
para acabar (serão suficientes?) com os dra
mas das secas e que os políticos baianos in
sistem em negar.

Dizem que perguntar não ofende. Tal
vez aqui fosse oportuno perguntar aos políti
cos baianos se antes da aprovação dos seus
projetos foram realizados os estudos do im
pacto ambiental.

Outro argumento usado pelos baianos
para impedir a realização do projeto era a
possibilidade de quebra na produção de
energia elétrica com a transposição, entre
tanto, a própria Chesf calculou em apenas
182 MW/ano a quebra, pela retirada dos 70
m3/s, mas que essa quebra só ocorreria se a
vazão fosse inferior à média histórica.

É conveniente ressaltar que estudos da
própria Chesf, com base no histórico de 60
anos, compreendidos entre 1931 e 1990, me
didos na estação fluviométrica de Sobradi
nho, revelaram vazão de 24 anos acima da
média, 23 anos entre a média e a garantida e
apenas 13 anos ou em 21,6SOk do período
pesquisado a vazão ficou abaixo da garanti
da: Isto significa que em um século, apenas
em 22 anos, haverá quebra.

Para este período de vazão inferior à
garantida a Chesf apenas reivindicou da
União recursos para a construção de mais
uma usina para o sistema.

Vemos que realmente não vai prejudicar em ab
solutamente nada a transposição, como está sendo

planejada agora. Antes, eram 182 megawatts por
ano, e agora são apenas 70 metros cúbicos. Essa
quebra só ocorreria se a vazão fosse inferior à média
histórica. Quem diz isso é Aberílio da Rocha, um dos
baianos que defendem a idéia de que o Rio São Fran
cisco pode realmente atender às regiões que não têm
condições de sobrevivência sem a transposição de
suas águas.

Diante de tantas dificuldades que o Nordeste
tem, nossa privilegiada Bahia hoje é o oásis do País,
Estado rico, onde tem tudo. Até o poder. Quem man
da é a Bahia. Hoje, quando se quer fazer alguma coi
sa, tem-se que ouvir o Presidente do Senado, que
manda em tudo!

O Sr. Saulo Pedrosa - Oportunamente, vamos
dizer o contrário.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Estou sen
tindo que nossa 0pol1unidade é agora, pois talvez,
aventando a próxima candidatura dele à Presidência
da República, queira tomar conta daquilo que está
sendo encaminhado erradamente por alguns baia
nos.

Ouço, com satisfação, o meu grande compa
nheiro do Pará, Deputado Jorge Costa.

O Sr. Jorge Costa - Nobre Deputado, inicial
mente, quero dizer que é uma honra apartear V.Exa.,
porque notamos seu grande conhecimento da região
nordestina ao abordar tema tão importante não só pa
ra o Nordeste, mas para todo o Brasil. O Brasil é um
dos países mais ricos em água. A Bacia Amazônica,
como foi dito há pouco, conta com imensa quantidade
de água do planeta. Então, V.Exa. está tratando de
assunto muito importante. Creio que há possibilidade
de transferência de águas não só do Rio São Francis
co, mas também dos Rios amazônicos, como Gurupi e
Tocantins; este, com sua grande represa de Tucuruí,
que é um verdadeiro oceano de tanta água. Há possi
bilidades de se fazer adutoras e levar água para o
Nordeste brasileiro. O que não se pode conceber é
que, neste Brasil tão rico de águas, o Nordeste brasi
leiro continue enfrentando problemas de seca. E in
concebível que nós, Parlamentares, admitamos que
esse estado de coisas permaneça. Então, seja.atra
vés de adutoras, seja através de simples transferên
cia de águas para o Nordeste, essa luta é de grande
importância para resolver os problemas do Nordeste,
e assim também serão resolvidos grande parte dos
problemas da região amazônica. Sabemos que cor
rentes migratórias do Nordeste dirigem-se à Amazônia
e formam frentes de devastação e de desflorestamen
to, pela falta de uma política de fixação do homem no
Nordeste do Brasil. Acho muito importante a alternati
va que V.Exa. está defendendo para solucionar o pro-
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blema não só do Nordeste como do Brasil, como já
disse.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI- Deputado
Jorge Costa, o aparte de V.Exa. está de acordo com
os subsídios que passo a mencionar.

É conveniente ressaltar que o problema
da quebra da energia já foi resolvido pela in
terligação Eletro-Norte/chesf, através do Ii
nhão Tucuruí/Sobradinho, que faz a transfe
rência de energia do Rio Tocantins para os
estados do Nordeste.

A prova disto é que em 25-11-98, quan
do uma pane na Usina Hidrelétrica de Tucuruí,
no Pará, provocou interrupção de energia em
103 cidades do Pará, todo o Maranhão e par
te de Tocantins, a falta de energia no Mara
nhão, Tocantins e sul do Pará foi suprida em
apenas 22 minutos após a pane, pela energia
gerada pela Companhia Hidrelétrica do São
Francisco (CHESF).

A oposição baiana ao projeto de trans
posição do São Francisco é, portanto, inde
fensável.

Alegam alguns, sem verdadeiro conhe
cimento do assunto, que a transposição é um
megaprojeto, que o seu custo é muito eleva
do. A realidade dos fatos é outra.

As obras federais do projeto Itamar Fran
co que estavam prontas para ser iniciadas em
princípio de 1995 estavam orçadas em apenas
US$600 milhões. Já havia verba de US$100
milhões no orçamento de 1995 para garantir o
início das obras e já havia também grande ga
rantia de financiamento externo.

A sua viabilidade econômica, calculada
pelo Banco do Nordeste do Brasil, a pedido
do Sr. Aluízio Alves, assegurava uma taxa de
retorno de 13,7%.

Apesar de tudo isto o projeto foi parali
sado e arquivado. Se houvesse sido realiza
do, considerável parte dos problemas das se
cas nos quatro Estados já estaria resolvida e
os traumas da atual seca que ora observa
mos estariam minimizados.

O Departamento de Contas Regionais
da SUDENE calculou que até o corrente mês
de dezembro o Governo Federal deveria gas
tar com a atual seca 4,7 bilhões de reais com
frentes de emergências e cestas básicas. De
ixou de informar as despesas com cami
nhões-pipa que transportam água até que
chova naqueles estados e com as cestas bá
sicas, que na melhor das hipóteses devem

ser distribuídas ainda de janeiro a março de
1999.

Isso significa que se as chuvas volta
rem, com regularidade, até o final do corrente
mês, a despesa com a atual seca será de cer
ca de dez (10) vezes o orçamento da União
previsto para o projeto Itamar Franco que ob
jetivava, de fato, acabar com a seca.

A conclusão é simples. Socorrer vítimas
das secas é bem mais caro do que acabar
com as secas.

As perdas agrícolas nos nove primeiros
meses do corrente ano foram avaliadas em 5
bilhões de reais, apenas com as safras de ar
roz, feijão e milho. E com os outros produtos
agrícolas? E os prejuízos com a pecuária?

A expansão da cultura de arroz no mu
nicípio de Morada Nova, no Ceará, é prova
de que a irrigação é, de fato, a solução para o
problema das secas no Nordeste.

Os agricultores daquele município man
têm-se indiferentes à devastação que a atual
seca vem causando nos municípios vizinhos
e se preparam para ampliar a cultura de ar
roz, isto graças ao aproveitamento das águas
do Rio Banabiú, afluente do Rio Jaguaribe,
que foi perenizado e permite irrigar 3,6 mil
hectares, onde vêm sendo cultivados, além
de arroz, milho, feijão, algodão e forrageiras.

A irrigação vem permitindo uma produti
vidade extraordinária, para a região nordesti
na, de até 8000 kg por hectare, do tipo 1, da
melhor qualidade. No primeiro semestre do
corrente foram plantados 1,6 mil hectares de
arroz.

-"Isto. aquLá__ym oásis" afirma Carlos
Alberto Oliveira, diretorliaJ(ooperativa Cen
trai Agropecuária dos Irriga'n!es do Vale do
Banabiú (Civab), que no primeiz0 semestre
do corrente ano já contava com ~is de 700
cooperados. '

Contra fatos nãq valem argumentos, diz
a sabedoria popular. Aexperiência vitoriosa
da irrigação no Município de Morada No
va-CE, jamais poderá:ser contestada com ar-

;------ '
gumentos válidc)s pelos opósitores da trans-
posição.

Incrédulo, com surpresa e desanimo li,
com atraso a noticia: "Programa de FHC des
carta São Francisco",/Publicada no Jornal
Folha de S. Paulo, d~ 10-8-98.

Depois das promessas do Senhor Fer
nando Henrique Cardoso na campanha elei-
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toral de 1994 e repetidas na do corrente ano
de que realizaria a transposição das águas
do Rio São Francisco para os Estados do Ce
ará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernam
buco, e haver recebido dos habitantes da
queles estados, nas duas eleições, apreciá
vel votação, em razão daquela promessa, é
profundamente estranho que o projeto, fun
damentai para o combate dos dramas das
secas e ao verdadeiro desenvolvimento dá
quela região, seja excluído do programa de
governo do segundo mandato presidencial.

Mais estranho ainda é que se pretenda
substituir as tradicionais medidas de comba
te às secas do Nordeste por pólos de desen
volvimentos econômicos da região, a partir
de três eixos: a hidrovia do Rio São Francis
co, a ferrovia transnordestina e a faixa litorâ
nea.

A hidrovia do Rio São Francisco e a fer
rovia transnordestina seriam, talvez, de utili
dade aos nordestinos, vítimas das secas, dos
quatro estados que anseiam pelas águas do
Rio São Francisco se fossem antecedidas
pela transposição para a produção de recur
sos agrícolas para circular através delas.

A faixa litorânea será voltada para o tu
rismo e a indústria, diz a notícia.

A quem aproveitam os denominados
pólos de desenvolvimentos?

Aos ricos, sem dúvida, pois as freqüen
tes vítimas das secas continuarão pobres,
sofredoras e miseráveis.

É preciso reconhecer que os pólos de
desenvolvimento são importantes para o
crescimento da economia de alguns estados
nordestinos, mas infelizmente em nada con
tribuirão para acabar com os dramas da fome
e da sede dos flagelados das secas o que é
social e humanamente necessário. É conve
niente ressaltar que a notícia da substituição
do projeto de transposição pelos chamados
pólos de desenvolvimentos é de 10-08-98,
anterior, portanto, ao acordo do Brasil com o
Fundo Monetário Internacional (FMI).

Salvo melhor juízo, nos próximos qua
tro anos, os p610s de desenvolvimentos não
terão condições de ser transformados em re
alidade.

Ao contrário disto, o projeto de transpo
sição das águas do Rio São Francisco, desde
que contemple irrigação, como estava previs
to no projeto Itamar Franco, tem viabilidade

econômica, como já foi dito neste trabalho, o
que lhe assegurará, com facilidade, financia
mento externo, como já havia sido garantido
àquele projeto epoderá ser realizado ainda no
segundo mandato presidencial como prome
teu o Senhor Fernando Henrique Cardoso.

O projeto da transposição das águas do
Rio São Francisco, caso haja sido realmente
excluído do programa do governo do segun
do mandato, deve ser novamente incluído,
pois, do contrário, estará sendo omitido um
dos mais importantes programas sociais
deste governo, o mais eficiente no combate.
efetivo das secas, capaz de produzir amplos
recursos agrícolas e libertar os nordestinos
da tortura da sede e da fome, da escravidão
das secas e de todas as suas incontáveis mi
sérias."

Comentários ao artigo de João Suassu
na: ''transposicão das águas do Rio São
Francisco para O abastecimento do Nordeste
semi-árido: solução ou probema?

O drama das secas no Nordeste tem
solução rápida e eficaz, mas depende da
vontade firme e seriedade de propósito, o
que nem sempre se encontra na classe políti
ca brasileira.

A melhor solução é a transposição das
águas do Rio São Francisco para, irrigar ter
ras, produzir riquezas agrícolas e acabar de
uma vez por todas com a sede e a fome ani
mai e humana naquela região.

Qualquer outra solução será apenas
paliativa, como.afirma Antônio Evaldo Klar,
Prof. da Faculdade de Agronomia de Botuca
tu- SP, com a autoridade quem estudou a
fundO projetos de outros países que enfrenta
ram e resolveram problemas de s~cas, de
sertificação e drenagem.

Sempre que surgem secas,. em uma
média de duas em cada década, e condu
zem à deplorável situação de miséria, cerca
de 25% da população dos Estados do Cea
rá, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do
Norte, volta à ordem do dia a idéia, já secular,
da transposição das águas do Rio São Fran
cisco.

Repetem-se as promessas políticas de
que a transposição será feita.

Erguem-se, então, as vozes daqueles
que se opõem ao projeto, esquecidos de que
as suas atitudes, que prefiro deixá-Ias sem
qualificativos, contribuem para exacerbar,
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ainda mais o suplício das indefesas vítimas
das 'secas que observam impotentes, diante
da inclemência da natureza e da insensibili
dade dos políticos, a destruição dos seus pa
trimônios, penosamente adquiridos e muitas
vezes da própria família.

Enquanto se protela a solução definitiva
do crucial problema, a cada seca, as autori
dades vão distribuindo cestas básicas de ali
mentos e latas d'água, muitas vezes insufici
entes para atender às mínimas necessidades
das vítimas, em algumas regiões, a custo
sempre superior às soluções definitivas do
problema. O drama das secas envergonha o
Brasil perante o Mundo e poderia ser resolvi
do com a irrigação das águas do Rio São
Francisco, a exemplo do que fizeram: Rússia,
China, Egito, Israel e outros países em condi
ções mais difíceis, como disse, com inteira
razão e perfeito conhecimento do assunto, o
Sr. Antônio Ermírio de Moraes, em artigo no
jornal Folha de S. Paulo, de 3-5-98.

Aos nordestinos nega-se água para irri
gar as suas terras e trabalhar com dignidade,
disposição e coragem para a segurança e fe
licidade própria e de suas famílias, para o
progresso da região e do Brasil, como vem
ocorrendo atualmente com os agricultores de
Morada Nova, no Estado da Ceará, onde a ir
rigação transformou o município em um oásis
e grande produtor agrícola.

Continuo a perguntar por que o Brasil
ainda não resolveu o problema das secas no
Nordeste.

Confesso que, fico na dúvida, mas o Sr.
Celso Furtado disse que a indústria da seca
não mudou e que em 1998 havia muita gente
interessada em tirar proveito de uma tragédia
social num ano de eleição. (Época. De
13-7-98)

O Sr. Antônio Ermírio de Moraes escre
veu em um de seus artigos no jornal Folha de
S. Paulo que o drama da seca no Nordeste é
um mal crônico, que para muitos virou uma
indústria, inclusive de votos.

O Sr. Aberílio Vasconcelos da Rocha,
ex-Secretário Nacional de Irrigação do Go
verno Itamar Franco, declarou:

"No entanto, são flagrantemente egoís
tas as razões que animaram a divergência
suscitada pelos políticos baianos que se ma
nifestaram contra o projeto de transposição".
(Folha de S.Paulo, 16-5-98)

Estas considerações vêm a respeito
dos comentários de João Suassuna ao "Re
latório sobre. a transposição do Rio São
Francisco e as Atuais Necessidades de Re
cursos Hídricos do Nordeste", elaborado pe
la Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente do Estado de Pernambuco, que li
na Internet, em 24-12-98, talvez como "pre
sente de natal".

Não conheço o Relatório a que se refe
re João Suassuna, entretanto, as caracterís
ticas por ele transcritas, correspondem ao
projeto elaborado no governo Itamar Franco,
coordenado pelo então Ministro da Integra
ção Regional, Aluizio Alves, exceto na refe
rência à transposição de 280 m3/s, que não
consta dele. Naquele projeto foi prevista ca
pacidade das obras de engenharia para 150
m3/s, que poderia ser aproveitada em uma
etapa futura, entretanto, a captação daquele
projeto era de apenas 70 m3/s.

Em 1985 pretendeu-se elaborar um
projeto que previa a captação de 280 m3/s,
mas sofreu séria oposição dos políticos baia
nos e, para contorná-Ia, foi elaborado o proje
to de 1994, que reduziu o volume a ser trans
portado a 70m3/s. (J. M. Vilar de Queiroz, "A
Bahia e a Transposição", Correio Brazilien
se, de 26-5-98)

O autor do projeto, o engenheiro Swami
Villela confirma a transposição de apenas 70
m3/s.

Ao que tudo indica, o projeto referido
por João Suassuna deve ser mesmo o do en
genheiro Swami Villela que estava pronto e
acabado em 1994 para ser iniciado em 1995,
como declararam AluizloAlves e Aberílio da
Rocha.

É um projeto que, tendo em vista a fina
lidade a que se destinava, acredito que não
se poderia atribuir a ele a "magnitude dos
custos do projeto, tantos os financeiros como
os imputados ao meio ambiente, parece-nos
que as pessoas perderam o censo crítico de
analisar as coisas", como procedeu João Su
assuna. Vejamos.

O projeto de 1994 estava pronto e aca
bado e todos os estudos necessários já havi
am sido realizados e aprovados.

A sua viabilidade econômica havia sido
calculada pelo Banco do Nordeste do Brasil e
assegurava umataxa de retorno de 13.7% ao
ano.



11324 Terça-feira 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

As obras federais do projeto em causa
estavam orçadas em US$600 milhões. Já ha
via no orçamento de 1995 uma verba de
US$100 milhões para que as obras fossem
iniciadas sem delonga e havia também ga
rantia de financiamento externo, tudo segun
do declarações de Aluizio Alves.

Apesar de tudo isto, o projeto foi arqui
vado. Se houvesse sido realizado, como es
tava previsto, as conseqüências da seca de
1998, que ainda continuam, teriam sido mini
mizadas.

A seca continua aí com todo o seu cor
tejo de traumas e misérias para as suas víti
mas. É preciso reler Celso Furtado para me
lhor entender tudo isto.

Diante da repercussão dos drásticos
efeitos da seca na mídia, o Governo Federal
iniciou em maio/98 a distribuição de cestas
básicas de alimentos, água em car
ros-tanques e abriu frentes de trabalho.

O Departamento de Contas Regionais
da Sudene calculou que até o final de dezem
bro de 1998 o Governo Federal deveria gas
tar com a última seca 4,7 bilhões de reais
com frentes de trabalho e cestas básicas.
(Veja, de 4-11-98). Deixou de calcular as ele
vadas despesas com o transporte de água,
que segundo Fernando Catão, que foi Secre
tário Nacional de Política Regional do Gover
no Fernando Henrique Cardoso, em uma úni
ca seca, são mais elevadas do que o custo
total da transposição e também não foram in
cluídas as despesas com as cestas básicas,
que na melhor das hipóteses, devem ser dis
tribuídas, ainda em muitas regiões, entre ja
neiro e abril do corrente ano, pois as chuvas
estão atrasadas em muitos municípios dos
Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e
Rio Grande do. Norte.

Isto significa que se as chuvas volta
rem, com regularidade, ainda no corrente
mês de janeiro, adespesa do Tesouro Nacio
nal, com a presente seca, poderá ser superi
or a 10 vezes o orçàmento da União previsto
para o projeto de 1994.

As perdas agrícolas nos nove primeiros
meses de 1998 foram avaliadas em 5 bilhões
de reais, apenas com as safras de arroz, fei
jão e milho. E perda com os outros produtos
agrícolas? E os imensos prejuízos com a pe
cuária que teriam sido consideravelmente
menor se não houvesse faltado água?

Aconclusão é simples. Socorrer vítimas
das secas é muito mais caro do que acabar
com as secas.

Não éaTransposição das Águas do Rio
São Francisco que é cara.

Cara mesmo, custo descomunal é o
que se vem pagando por medidas paliativas.
Vêm sofrendo com isto o Tesouro Nacional e
as vítimas das secas, pois o seu martírio con
tinua.

Fala ainda o pesquisador dos prejuízos
do meio ambiente. Ele não menciona quais.

Aluizio Alves e Aberílio da Rocha infor
maram que todos os exames indispensáveis
haviam sido realizados e aprovados.

Algumas dúvidas ainda? Se alguém
acredita ainda que existe, a solução fácil será
a leitura dos dois extraordinários artigos do
ilustre Embaixador e Economista J. M. Vilar
de Queiroz, intitulados "A Bahia e aTransposi
ção" e "a Transposição e Impacto Energético",
publicados, respectivamente, em 26-05-98 e
2-6-98, no Correio Braziliense.

A prova de que todos os estudos neces
sários já haviam sido, de fato, realizados e
aprovados, é que a transposição que vinha
sendo combatida pelos baianos e dentre
eles, de modo especial, pelo Engenheiro Jo
sé Theodomiro de Araújo, presidente do Co
mitê Executivo de Estudos Integrados do Va
Ie do São Francisco (CEEIVASF), considera
do a maior autoridade baiana no assunto e
principal opositor do projeto que se preten
deu executar em 1985, que pretendia trans
posição de 280 m3/s, após a redução do volu
me de água para 70m3/s pelo projeto de
1994, declarou o ilustre Engenheiro:

"Em se tratando de captar água para
minorar o sofrimento de milhares de nordesti
nos espalhados pelos quatro estados, para
nós, esta idéia é simpática e não temos por
que criar um clima de animosidade, mas é
preciso que façamos uma fiscalização cerra
da. Para que não se modifique o que defende
o projeto, ou seja, para que não se faça uma
obra de engenharia voltada para captar ape
nas 70m3/s, mas que, por trás disso, se cons
trua um sistema captor acima dessa cota e, aí
sim, venha a prejudicar e comprometer todo
o sistema hídrico a partir do reservatório de
Sobradinho" (destaque da transcrição. A Tar
de, de 9-11-94 con1. J. M. Vilar de Queiroz,
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no artigo "a Bahia e a transposição" acima re
ferirlo.

Se os estudos necessários não houves
sem sido realizados e aprovados, compro
vando que em nada a transposição prejudica
ria o Estado da Bahia e a CHESF, jamais o
Engenheiro José Theodomiro de Araújo teria
feito a enfática declaração acima transcrita.

Acredita João Suassuna que a "intensa
evapotranspiração que existe no Nordeste
semi-árido" seja um obstáculo à transposi
ção.

Acreditamos que os problemas existem
para ser resolvidos por homens de boa von
tade com decisão firme e trabalho efetivo.

Tenho por Napoleão Bonaparte grande
admiração, especialmente por um fato. Ao re
ceber o primeiro exemplar do dicionário de
língua francesa que havia mandado organi
zar, abriu-o e riscou o verbete "impossible",
declarando:

"O verbete impossível não existe no di
cionário dos franceses. Só existe no dicioná
rio dos covardes".

E ele estava certo. Não cem por cento,
é verdade, mas certo, na maioria das vezes.
Muitas das coisas que os acomodados consi
deravam impossível na época em que viveu
Napoleão são rotina atualmente. Alguém te
ve a coragem de ousar e solução foi encon
trada.

Acredito que esta grande lição do famo
so militar francês deve ser aprendida por mui
tos brasileiros.

O problema das secas do Nordeste não
foi ainda resolvido com a transposição das
águas do Rio São Francisco por que muitos
daqueles que deveriam solucioná-lo vivem
mais preocupados com as "impossibilidades"
do que as soluções efetivas.

Vamos apresentar apenas dois exem
plos para mostrar que a elevada evaporação
não impede a transposição das águas do Rio
São Francisco e nem a solução do problema
das secas.

O Deserto de Neguev, que ocupa 60%
da superfície territorial de Israel (área total
20700 Km2) tem clima semelhante ao Deser
to de Saara, com fortíssima evaporação e a
sua temperatura varia entre 15,5° a 32,8° C.

Nesse outrora deserto e hoje oásis, en
contra-se uma das mais famosas irrigações

da mundo pelos seus êxitos e também pelas
dificuldades com que realizada.

A disponibilidade de água de Israel é
muito limitada. Basta observar que: "O Rio
Vaza Barris, que leva água para Cocorobó dá
à região disponibilidade de água três vezes
maior do que Israel" (Elio Gaspari, Folha de
S. Paulo, de 15-6-98)

Com a pequena disponibilidade de
água de que dispõe e com estações elevató
rias de até 260 metros, no início de 1998,
Israel já contava com 285 mil hectares de ter
ras irrigadas e produzia alimentos para 6 mi
lhões de habitantes.

As autoridades de Israel aprenderam a
lição de Napoleão Bonaparte. Não acredita
ram em impossível. Procuraram soluções e
as encontraram.

Pasmem os leitores! Com água três ve
zes mais do que Israel, no Açude de Cocoro
bó, que tem 40km de perímetro, a Bahia irri
gava menos de um Km2 , em maio de 1998, se
gundo Elio Gaspari, enquanto nega aos qua
tro Estados do Nordeste os minguados 70
m3/s para resolver os imensos e deploráveis
problemas das secas.

O Ceará é o mais seco dos Estados bra
sileiros e lá são registradas as mais altas
temperaturas do Brasil e também as evapo
rações mais elevadas.

No Município cearense de Quixeramo
bim, (na região em que se situa o Município
de Morada Nova) são registradas as mais al
tas médias anuais de temperatura do Brasil,
27,05°C.

No Município de Morada Nova, no Cea
rá, situado na região mais seca do mais seco
estado brasileiro, onde"a temperatura é mais
elevada e a evaporação mais forte, encon
tra-se um dos mais pujantes exemplos de irri
gação do Brasil.

Em Morada Nova, a perenização do Rio
Banabiú, principal afluente do Rio Jaguaribe,
tornou possível irrigar 3.600 hectares e em
pouco tempo o município foi transformado
em um verdadeiro oásis e considerável cen
tro de produção agrícola, especialmente de
arroz, feijão, milho e forrageiras.

No primeiro semestre de 1998 foram
plantados 1600 hectares de arroz, que vem
proporcionando a invejável produtividade de
8.000kg do tipo 1, da melhor qualidade do
Brasil, por hectare.
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A Cooperativa Central Agropecuária
dos Irrigantes do Vale do Banabiú (CIVAB)
que já conta com mais de 700 cooperados,
vem coordenando com grande eficiência o
notável empreendimento.

Em Morada Nova encontra-se também
a resposta a alguns opositores do projeto,
que alegam que a irrigação vai favorecer la
tifundiários e pecuaristas, pois o elevado
número de cooperados, prova o contrário. Lá
os pequenos agricultores estão sendo bene
ficiados.

Contra fatos não valem argumentos, diz
a sabedoria popular.

A experiência vitoriosa de Morada Nova
- em município de alta temperatura e de ele
vada evaporação - jamais poderá ser contes
tada, com argumentos válidos, pelos oposito
res da transposição.

Argumenta João Suassuna que o "O
Rio São Francisco é um rio que no Nordeste
semi-árido corre inteiramente sobre embasa
mento cristalino e, em decorrência disso todos
os seus afluentes têm regime temporário".

A bacia do Rio São Francisco atravessa
regiões de condições naturais diversas.

Nas partes superior e inferior, apre
senta bons índices pluviométricos e fluvio
métricos e os seus cursos médios e
sub-médios situam-se em regiões de climas
secos ou semi-árido.

Apesar disto, a vida do Rio São Francis
co está garantida pela regularidade das chu
vas e elevado índice pluviométrico no Estado
de Minas onde os seus afluentes são perenes.

As águas do Estado de Minas Gerais
contribuem para a formação do Rio São
Francisco com 75%, as águas do Estado da
Bahia com 15% e os 10% restantes ficam a
Cargos dos demais estados.

Dos principais afluentes do Rio São
Francisco no Estado da Bahia, apenas três
são perenes.

Os Rios Corrente e Grande, da margem
esquerda, que emanam de depósitos areníti
cos do Espigão Mestre e são alimentados por
grandes lençóis subterrâneos acumulados
em rochas porosas e o Rio Salitre, da mar
gem direita, oriundo da bacia calcária da
Chapada Diamantina.

O Rio São Francisco é francamente na
vegável no seu curso médio, que vai de Pira
pora-MG a Juazeiro-BA, onde o declive é

muito suave, pois o rio desce apenas 117 me
tros nos 1300km que separam as duas cid&.
des, pois a altitude em Pirapora é de 488m
passa a 371m em, Juazeiro.

O Rio Corrente é navegável em 108km,
entre sua foz no Rio São Francisco e a cidade
de Santa Maria da Vitória. E o Rio Grande é
navegável em 366km entre a sua foz na cida
de de Barra e a cidade de Barreira.

Informa João Suassuna que no final de
1996, depois de duas secas, as águas da re
presa de Sobradinho teriam atingido o volu
me de 13% da sua capacidade.

"Imaginem os senhores leitores, se uma
vez instalado esse quadro de penúria hídrica,
tivéssemos ainda que subtrair mais água do
rio para atender ao abastecimento do Nor
deste", diz o Pesquisador.

Há no caso referido, um casa único, es
porádico, que dtficilmente se repetirá tendo
em vista as estatísticas sérias e responsáveis
da própria CHESF que quando pretendeu es
tudar a vazão das águas do Rio São Francis
co efetuou um levantamento na estação fluvi
ométrica de Sobradinho no período de 60
anos, compreendidos entre 1931 e 1990, que
revelou: vazão de 24 anos acima da média;
23 anos entre a média e a garantida e apenas
13 anos, ou seja 21,66% do período pesqui
sado vazão abaixo da garantida.

Um exemplo só pode servir para drama
tização sem sentido, mas jamais como argu
mento válido para que seja objeto de ponde
ração, especialmente para quem conhece as
estatísticas da CHESF acima transcritas.

Além disso, segundo entendo, os min
guados 70m3/s que se pretende transferir
para os quatro Estados que tanto necessi
tam deles, como o engenheiro baiano JOSÉ
Theodomiro de Araújo teve a grandeza cívi
ca, social e moral de reconhecer, seriam reti
rados da parcela vertida pela barragem de
Sobradinho, ao passar pelo município de Ca
brobó.

Diz ainda o pesquisador Suassuna:
A questão tem de ser tratada em bases

científicas ao invés de decisões simplórias e
descabidas do tipo "vamos fazer, que depois
os problemas surgidos serão resolvidos" só
que, dessa forma os problemas podem não
ter o remédio esperado e, mesmo que surjam
algumas alternativas de solução, essas po
derão ser inviáveis dado o custo elevadoll

•
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Também acredito que o ideal seria se o
problemaiossê realtnenle-t,'ãtadocom bases
científicas.

Se isto tivesse ocorrido, a transposição
do São Francisco já teria sido efetuada e as
dramáticas situações de miséria, que ora ob
servamos no Nordeste, não existiriam mais.

Não houve a pressa de realizar a obra,
ao contrário, houve a pressa de evitar, a todo
custo, que ela fosse realizada.

As graves conseqüências, tanto civis,
criminais, morais e religiosas podem ser, em
determinadas circunstâncias, imputadas tan
to pelas ações como pelas omissões.

As dramáticas situações das secas no
Nordeste ainda existentes nesta data, resul
taram, em grande parte, da omissão da trans
missão das águas do Rio São Francisco que
estava pronto para ser iniciado em princípio
de 1995.

Alguém deve ter pensado, ''vamos pa
ralisar o projeto, depois os problemas serão
resolvidos".

Ocorre, Sr. Suassuna, que os proble
mas surgidos, pela imensidão deles, jamais
serão resolvidos e nem o seu custo correta
mente calculado.

Graças à imensa rede de solidariedade
humana formada pelos brasileiros. Quando o
drama explodiu (é a expressão certa) nos jor
nais, revistas, rádios e TV, muitas vidas fo
ram salvas, mas mesmo assim, houve no
Nordeste recrudescimento da mortandade in
fantil, pela fome, pela desidratação, sede e
um elevado elenco de enfermidade causada
peia ingestão de água poluída. A cólera vol
tou a atacar em regiões do Nordeste, e se
gundo a imprensa vem se agravando pela uti
lização de água poluída.

Houve aumento considerável de proble
mas mentais ocasionados pelo desespero da
fome, da sede e da miséria a que foram con
duzidas as pobres, vítimas, pela falta de solu
ções efetivas.

Na Casa de Saúde Santa Tereza, em
Crato-CE, o maior hospital psiquiátrico do in
terior do Ceará, que atende pacientes dos
Estados do Piauí, Ceará, Pernambuco e Pa
raíba, em maio/98, já registrava um aumento
de cerca de 30% desde o início do ano.

Eram apelidados de "loucos da seca" ou
"loucos da fome".

!; QSJ)r.ejuJz..os_patrimoniais'? Muitos-U
veram os patrimônios penosamente acumu
lados, reduzidos a zero.

Resta ainda responder: Se a transposi
ção for realizada e não der certo?

De tudo o que pesquisei até hoje sobre
o assunto, a melhor e mais perfeita resposta
à pergunta feita acima, que obtive, foi do ilus
tre Embaixador e Economista J. M. Vilar de
Queiroz, no seu ótimo artigo "A Bahia e a
Transposição", já referido neste modesto tra
balho e como acredito que João Suassuna
merece a melhor resposta, com a devida vê
nia do ilustre J. M. Vilar de Queiroz, transcre
vo, do seu artigo, o seguinte:

"E se der errado o projeto? Não existe
no Brasil projeto mais bem elaborado e estu
dado desde 1982, quando o DNOS começou
sua confecção. As transposições são co
muns em muitos países. O nosso projeto foi
elaborado inicialmente com o maior rigor, pe
los consórcios Noronha Engenharia - Hidro
terra e Hidroservice - PRC Engineering, es
colhido em licitação internacional financiada
pelo Banco Mundial, e severamente revisto
pelo órgão mais abalizado do mundo, o Bure
au of Reclamation dos Estados Unidos, que
controla e monitora todas as obras hidráuli
cas nesse país. As revisões dos últimos qua
tro anos o apelfeiçoaram em função de todos
os requisitos políticos e financeiros. Como
poderia dar errado?"

Diz ainda João Suassuna que fica a
imaginar manchete nos jornais: "CHESF en
tra na justiça para assegurar geração de
energia no Nordeste".

Segundo me parece, há muito zelo no
Pesquisador, por tão pouco.

A quebra teórica de energia, pela retira
da dos 70m3/s seria de apenas 182 MW/ano.
Ocorre que a própria CHESF esclareceu ofi
cialmente que esta quebra não ocorreria em
situação de vazão fluente acima da média
histórica, com os reservatórios vertendo, por
se encontrarem cheios ou operando em regi
me de espera.

É conveniente ressaltar que o proble
ma da quebra já foi resolvido pela interliga
ção Eletro-Norte/Chesf através do Iinhão
TucuruílSobradinho que faz a transferência
de energia do Rio Tocantins para os estados
do Nordeste.
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A pfdva-disfo-é cfue eríl25-11-98 quandO
uma pane na Usina Hidrelétrica de Tucuruí
provocou interrupção de energia em 103 ci
dades do Pará, em todo o Maranhão e em
parte de Tocantins, a falta de energia no Ma
ranhão, Tocantins e sul do Pará foi suprida
em 22 minutos após a pane, pela energia ge
rada pela Chesf.

Entretanto, os baianos já foram à Justi
ça, por diversas vezes, para impedir a trans
posição das águas do Rio São Francisco, in
forma Aluizio Alves.

Em uma destas vezes, a Juíza SeJene
de Almeida, já famosa no Brasil pelo rigor ju
rídico das suas sentenças, negou a liminar
solicitada para impedir a realização do proje
to, com o despacho: "Socialmente necessá
rio, tecnicamente viável, economicamente
factível e financeiramente desejável".

Apesar de tudo isto, ainda há gente ne
gando aos nordestinos oportunidade de ma
tar a sede e produzir o Pão Nosso de Cada
Dia, para si e para a sua família, de que fala
JESUS na mais bela das orações que deixou
à humanidade.

Até quando observaremos isto?"

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este meu
pronunciamento seja divulgado em A Voz do Brasil.
Que o Presidente da República ouça nosso protesto e
nosso clamor.

Agradeço a V.Exa. a gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Salviano) - A so

licitação de V.Exa. será atendida, nobre Deputado
Severino Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Salviano) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
PSB/PCdoB.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoS - DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srs. Deputados, 600 mil alunos carentes de todo o
Brasil estão com suas bolsas de gratuidade variada
com os dias contados, devido ao fato de o Ministério
da Previdência e Assistência Social estar dando inter
pretação diversa à do legislador sobre lei que aprova
mos nesta Casa, estabelecendo que instituições par
ticulares de ensino passariam a contribuir com a Pre
vidência e deveriam ter descontadas da contribuição
as gratuidades. Ou seja, se forem concedidos 20 mil
reais em bolsas para alunos carentes, esse valor de
ve ser descontado na contribuição.

-

O Ministério não está dando essa interpretação,
o que está levando o pânico a milhares de alunos e
pais de alunos do País inteiro, porque as escolas já
comunicaram a eles que estão cortadas suas gratui
dades. Assim, a partir de abril, período em que o Mi
nistério regulamentará a Lei nQ 9.732, milhares de es
tudantes terão de trancar suas matrículas, porque
não poderão pagar o ensino. Esse é um fato muito
grave, que mostra que a sanha arrecadadora do Go
verno não vê concretamente a vida das pessoas, pois
não respeita a intenção do legislador, ao adotar essa
medida.

Por isso, apresentamos projeto de lei na ter
ça-feira da semana passada, visando a deixar clara a
intenção do legislador: deve ser descontado integral
mente no imposto o valor das bolsas concedidas pe
las instituições particulares de ensino, inclusive com
graus variados (le gratuidade, e não somente a bolsa
integral, como quer o Ministério da Previdência. Tam
bém inserimos o princípio do aluno carente, porque a
lei proíbe praticamente a concessão de gratuiçjade,
adotando o critério que tem hoje o crédito educativo,
na concessão da Caixa Econômica Federal.

O projeto que apresentamos é justo e correto,
tanto que um Senador do PMDB o apresentou ipsis
Iitteris; até mesmo a justificativa foi apresentada da
mesma forma que a apresentamos aqui. Portanto,
peço o apoio de V.Exa. para a aprovação, em regime
de urgência, desse projeto. É um caso de urgência,
que está angustiando milhares de brasileiros, tão sa
crificados com o arrocho salarial, o desemprego e o
abandono da escola; agora, por alunos que ainda se
rão proibidos de estudar, porque suas gratuidades
serão cànceladas. Não podemos permitir isso".

Vamos consertar essa situação da contribuição
da Previdência, mas não vamos deixar erros do pas
sado fazerem isso com a vida das pessoas, com a
educação. Os estudantes não podem pagar essa
conta, efeito da irresponsabilidade do Governo atual
e dos anteriores.O Congresso Nacional não vái dei
xar que milhares deles percam suas gratuidádes por
interesses diversos que não o da educação. O Gover
no não deixa de arrecadar; está investindo, sim, na
educação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Salviano) - Con

cedo a palavra à Deputada Angela Guadagnin, ao PT
de São Paulo.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas
Deputados, é a primeira vez que tenho oportunidade
de falar aos colegas aqui presentes e a toda a Nação
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no Grande Expediente. Peço paciência a V.Exas.: de
vido ao fato de eu estar com a perna engessada, se
não conseguir ficar em pé nesta tribuna, Irei manifes
tar-me do microfone de apartes.

Na semana passada, foi aprovada a prorroga
ção da vigência da CPMF com a desculpa de que ma
is recursos iriam para a saúde pública. Ficou mais do
que provado que o Governo dá com uma mão e tira
com a outra. No ano de 1995, sem a CPMF, o Ministé
rio da Saúde gastou mais de 19 bilhões de reais. No
ano de 1997, com a arrecadação de 6 bilhões de reais
da CPMF, foram gastos os mesmos 19 bilhões de re
ais. E no ano de 1998, com a arrecadação de 8 bi
lhões de reais do imposto, foram gastos somente 17
bilhões de reais. Estes números demonstram que o
Governo utilizou os recursos que até então eram gas
tos com saúde para pagamento de outras despesas,
com certeza para fazer caixa para pagar o FMI.

O Governo também tentou demonstrar que teria
mais dinheiro para a saúde com a apresentação de
dados referentes a repasses para os Municípios - de
claração e afirmação feitas pelo Secretário Adjunto
do Ministério em reunião na Comissão Especial que
analisava a proposta de prorrogação da CPMF. O iní
cio da municipalização ocorreu nos fins de 1994. Por
isso, os repasses começaram a ocorrer de forma ma
is acentuada exatamente em 1995. Entretanto, no
ano de 1996, a saúde teve o menor investimento, ten
do sido gastos cerca de 14 bilhões de reais. Acredi
ta-se, inclusive, que foi uma forma de o Governo Fe
deral pressionar para obter a aprovação da prorroga
ção da CPMF. Em 1997, houve um grande número de
Municípios municipalizados, e em 1998 iniciou-se a
municipalização das ações básicas dos Município
menores.

Com a Constituição de 1988, saúde passou a
ser um direito de todos e um dever do Estado. A cria
ção, em 1990, do SUS - Sistema Único de Saúde 
regulamenta como o Estado deve prestar essa assis
tência à saúde. A forma como seriam feitas a descen
tralização e a municipalização estavam contidas nas
normas técnicas. Os Municípios começaram a ade
quarem-se às normas para poderem assinar os ter
mos de municipalização, conforme sua capacidade
de gerenciamento: semiplena ou de ações básicas.

Os Municípios de municipalização semiplena,
com maior poder de resolubilidade, passaram a rece
ber um teto calculado na capacidade de atendimento
primário, secundário e terciário, na quantidade de uni
dades e serviços prestados. Algumas ações ainda
eram controladas pelo Estado, que garantia, por
exemplo, a política de sangue e hemoderivados, a vi
gilância epidemiológica. Os Municípios com munici-

palização semiplena foram os primeiros a ser munici
palizados. A cidade de São José dos Campos, da
qual fui Prefeita, foi um dos 22 primeiros Municípios
que assinaram a municipalização.

A municipalização semiplena dá ao Município o
controle total dos selviços, podendo decidir sobre
convênios com hospitais, laboratórios e outros servi
ços. Os recursos podiam ser utilizados para a criação
de novos serviços. Tudo isso é decidido junto com os
usuários, prestadores de serviço, os funcionários e o
Poder Público municipal, no Conselho Municipal de
Saúde. A participação da comunidade é essencial pa
ra a democratização da gestão e controle do acesso,
para que a população realmente tenha garantida a
universalidade dos serviços prestados.

.Os Municípios menores, com poder de resolubi
Iidade também menor, assinaram a municipalização
das ações básicas. O Município via-se obrigado a
adequar-se para prover todo o atendimento preventi
vo, como a vacinação e as ações de atenção primá
ria. O Estado seria responsável, de forma comple
mentar, a prestar os atendimentos secundários e ter
ciários (consultas com especialistas e internação).

Os recursos repassados aos Municípios por in
termédio dos contratos de municipalização são de
correntes da lei do SUS, que garante que o atendi
mento da saúde seja universal: pleno, em todos os ní
veis e para todos. É lógico que, com a assinatura dos
contratos de municipalização com a grande maioria
dos Municípios brasileiros, a afirmação do Secretário
Adjunto do Ministério da Saúde de que o Governo
passou a gastar mais com Municípios é verdadeira.

Entretanto, os gastos totais com a saúde no Pa
ís, feitos pelo Governo Federal, diminuíram em rela
ção aos anos anteriores. Os dados também mostram
que ao longo dos anos o Governo Federal tem gasto
menos recursos, mesmo tendo havido a municipaliza
ção, ao mesmo tempo em que os Municípios têm gas
to gradativamente mais com saúde.

O mais grave é que no mesmo período houve
cortes de diversas formas nos orçamentos municipais
com a criação, pelo Governo Federal, do Fundo de
Estabilização Fiscal- FEF, do Fundão da Educação e
da Lei Kandir. Esses cortes, associados à queda de
arrecadação em virtude da diminuição da produção e
à inadimplência no pagamento dos impostos pela po
pulação, provocou maior crise financeira nos Municí
pios. No momento em que os Municípios arcam com
maior despesa com a saúde, em contrapartida, têm
uma redução no seu orçamento.

Se o discurso do Governo fosse correto, se a
afirmativa de que há mais dinheiro para a saúde fosse
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verdadeira, o atendimento de saúde à população se
ria exemplar. Mas não é o que vemos nas cidades.

Os pequenos Municípios, em municipalização
de ações básicas, não têm como nem para onde en
caminhar os pacientes que necessitam de consultas
com especialistas ou de internação, porque os gran
des Municípios não querem recebê-los. E os grandes
Municípios não aceitam os pacientes dos pequenos
Municípios porque não há repasse de recursos para
esses atendimentos, que acabam deixando os gran
des Municípios desfalcados, tendo que arcar com es
se tipo de despesa sem receber por elas.

O que vemos nas cidades de minha região não
é exclusividade de lá. A reclamação da população de
cidades como São José dos Campos e Jacareí ocor
rem em todo o País. Faltam médicos para atendimen
to nas unidades de saúde; o número de exames está
limitado; as cirurgias não têm previsão de marcação.
Os tratamentos de alto custo, como transplantados,
renais crônicos em hemodiálise e pacientes com
AIDS, estão totalmente desassistidos e sem expecta
tiva de solução.

As manchetes de todos os jornais do País mos
tram diariamente esta situação. O Jornal Vale Parai
bano do último domingo, dia 21 de março de 1999,
mostra com perfeição o retrato desta situação, que pi
ora mais ainda com a recessão e o desemprego. Os
fatos falam mais que os números, e o pior cego é o
que não quer ver.

Nos discursos para a justificativa da aprovação
da prorrogação da vigência da CPMF afirmavam "que
estavam votando pelo bem do País, estavam votando
pelo bem do Brasil". Neste momento, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é importante perguntar a que
Brasil estavam-se referindo: ao Brasil dos brasileiros
que sofrem com esta situação ou ao Brasil que sacrifi
ca seus filhos para fazer reajustes fiscais para cum
prir as metas do FMI?

O Presidente e sua equipe econômica determi
nam cortes nos orçamento em todas as áreas sociais,
reduzem a dotação orçamentária de todos os Ministé
rios e ainda têm a cara de pau de declararem que os po
bres não vão sofrer com a crise. Os programas de ren
da mínima, sem verbas; a população carente, sem ces
ta básica; as frentes de trabalho da seca estão sendo
reduzidas e falta merenda escolar nas escolas.

O jornal Folha de S.Paulo de hoje, em reporta
gem feita numa cidade de Alagoas, mostra que a mor
talidade infantil chega a quase 400 em cada mil crian
ças, devido à situação de miséria absoluta de 5 mil fa
mílias. O programa Comunidade Solidária repassa
somente 3 mil cestas básicas, sendo que no período

de janeiro a março essas famílias não receberam es
sas cestas básicas. Essas pessoas podem ser consi
deradas abastadas ou mesmo serem classificadas de
forma diferente do que pobres? Para que Brasil foi vo
tadaa CPMF?

O mesmo Presidente que toma essas decisões,
no início do seu segundo mandato, não merece o
nosso voto de confiança, já que o próprio FMI declara
que a situação econômica está desse modo por cau
sa das decisões de FHC e de sua reeleição.

Na primeira eleição foram mostrados os cinco
dedos do programa de Governo: saúde, educação,
reforma agrária, emprego e segurança. O Plano Real
criou uma situação de baixa inflação, com juros altos
e estímulo à importação, o que provocou quebradeira
geral nas empresas nacionais.

Essa política econômica não conseguiu cumprir
a promessa dos cinco dedos. Houve um aumento bru
tal do desemprego, não foi feita reforma agrária, a sa
úde e à educação pioraram e a insegurança aumen
tou. Apesar do agravamento da situação do povo, do
aumento da miséria, o Presidente entra em campa
nha para a reeleição com o discurso de que quem
acabou com a inflação também vai acabar com o de
semprego, esquecendo-se das promessas não cum
pridas na primeira eleição. Conseguiu reeleger-se
com um verdadeiro estelionato eleitoral, provocado
pela redução do horário de propaganda eleitoral gra
tuito, pela não-realização de debates e pelas pesqui
sas de intenção de voto manipuladas.

Antes mesmo de tomar posse para o segundo
mandato, assina novo contrato como o FMI. Assume
compromissos que estão levando o povo brasileiro ao
desespero, à miséria, ao empobrecimento, ao de
semprego e à recessão, através dos cortes orçamen
tários, da prorrogação e aumento da alíquota da
CPMF, do aumento de juros, da desvalorização des
controlada do dólar e de todas as medidas de reajuste
fiscal. A atual assinatura do contrato com o FMI foi fei
ta em situação muito pior do que os contratos anterio
res, quando o Brasil tinha reservas cambiais e uma
balança comercial equilibrada, em que o País expor
tava mais do que importava.

Até aqui só falamos da saúde! Não nos pode
mos esquecer da previdência, que também é discur
so pela aprovação da CPMF. A Emenda nQ 20, que
trata da reforma da Previdência Social, promoveu di
versas injustiças com os trabalhadores e aposenta
dos. O Governo Federal, em recente medida, transfe
riu o orçamento da Previdência Social para o Tesouro
Nacional. Esse fato, além de misturar os recursos da
Previdência com as demais receitas arrecadadas pe-
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la União, ainda quebra o tênue controle que era pos
sível ser feito pela sociedade.

Ferrando Henrique Cardoso está-se apresen
tando para a sociedade como um verdadeiro ditador
da caneta, governando somente através de medidas
provisórias, num desrespeito total ao Congresso Na
cional e à sociedade.

A questão dos precatórios judiciais com as
constantes mudanças nas regras dos pagamentos
também está prejudicando bastante os aposentados
e pensionistas, que entram na Justiça reclamando di
reitos mas só recebem os benefícios merecidos e ga
nhos por decisão judicial um ano depois de dada a
sentença, quando esta se dá até o primeiro semestre;
caso contrário, esses ganhos judiciais só serão rece
bidos no ano seguinte, causando um atraso de mais
de dois anos para o recebimento desses valores. Se
nesse meio tempo o beneficiário vier a falecer, a famí
lia deve novamente entrar na Justiça para fazer valer
os seus direitos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não pá
ra por aí o descalabro provocado pelo Governo Federal
contra os aposentados e pensionistas. Recente or
dem de serviço proveniente de Brasília limita o valor
do pagamento das causas judiciais ganhas em ações
previdenciárias em 40 mil reais, independentemente
do valor calculado quando do vencimento da ação, já
em terceira instância, sem qualquer possibilidade de
recurso judicial. Isso depois de perder muitos anos
com processos, recursos, adiamentos, prazos de pa
gamentos de precatório. Desse modo são tratados os
trabalhadores brasileiros, depois de terem contribuí
do para a construção do País e se aposentarem.

A Lei nQ 9.711, de 20 de novembro de 1998, no
seu art. 103, limita em cinco anos o prazo de deca
dência de todo e qualquer direito ou ação do segura
do ou beneficiário para a revisão do ato de concessão
do benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte
ao do recebimento da primeira prestação ou, quando
for o caso, do dia em que tomar conhecimento da de
cisão definitiva de indeferimento no âmbito adminis
trativo. A legislação anterior garantia: o direito à recla
mação nunca cessa.

A redução das pensões das viúvas, a mudança
da data base do reajuste dos aposentados para junho
e da data dos pagamentos para até o vigésimo dia útil
do mês e o não-pagamento da defasagem de aposen
tadoria são exemplos que complementam o descaso
com que FHC trata os aposentados e pensionistas,
culpando-os pela dita falência do INSS, esquecen
do-se de falar da histórica sonegação, não dos traba
lhadores que têm seus recolhimentos descontados em
folha, mas do próprio Governo e das empresas sem

qualquer controle social; esquecendo-se de falar do
mau uso dO dinheiro da Previdência ou do desvio para
outros fins, como a construção de Itaipu e outras obras.

Já vimos que a CPMF, que era destinada para a
saúde, não aumentou o orçamento do Ministério da
Saúde. Vale a pena perguntar como ficarão os recur
sos destinados à Previdência, já que não será possí
vel qualquer controle social, uma vez que os recursos
do INSS serão incorporados aos cofres da União,
sem mencionar que em 2001 os recursos arrecada
dos com a CPMF não serão mais utilizados para Saú
de ou Previdência, e sim para pagamento da dívida
da União, conforme lei aprovada.

Os cortes nas áreas sociais estão mais claros
para todos, apesar de o Presidente declarar que os
popres não vão sofrer com a crise. Mas ao examinar
mos o orçamento aprovado pelo Congresso, notamos
que muitas áreas sofreram cortes, o que inviabiliza
outros projetos na área de educação, cultura, obras
de saneamento, ciência e tecnologia, afetando todos
os setores.

Apesar da crise e das dificuldades financeiras
sentidas em todas as áreas, a sociedade civil tenta
encontrar saídas para as discussões e participações
de diversos setores.

Nesse fim de semana, o conselho de meu man
dato realizou um seminário na Universidade do Vale
do Paraíba sobre ciência e tecnologia, meio ambiente
e desenvolvimento. A ele estavam presentes cientis
tas, técnicos das diversas áreas de abrangência das
discussões, além de significativa representação da
sociedade civil.

Foi uma grande oportunidade de procurar solu
ções para os problemas do desenvolvimento integra
do de toda a região do Vale do Paraíba, através da
apresentação do Projeto Umavale, que consta de es
tudos de dados obtidos de fotografias de satélites pe
los técnicos do INPE, que formularam um diagnóstico
do Vale do Paraíba e litoral norte paulista e da expe
riência da criação do consórcio do Grande ABC para
encontrar solução conjunta para os problemas da
quela cidade que pode ser aproveitada também em
nossa região.

A apresentação do projeto de recuperação do
Rio Paraíba, elaborado pelo Comitê da Bacia Hidro
gráfica do Rio Paraíba, e a experiência do CTA como
alavanca de desenvolvimento da cidade de São José
dos Campos, através da ciência e tecnologia, comple
mentaram a troca de experiência e enriqueceram a dis
cussão dos presentes. Foi uma clara demonstração
de que a sociedade procura encontrar saídas e se faz
presente quando tem oportunidade de participar.
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Quero, de público, agradecer aos palestrantes
que graciosamente parÜciparam do seminário: a Dra.
Tânia Saussem, a Dra. Nádia Somekh, o Geólogo
Edilson de Andrade e o Major Brigadeiro Reginaldo
dos Santos.

No próximo sábado, dia 27 de março de 1999,
realizaremos uma plenária do meu mandato, com a
posse do conselho de mandato. O mandato participa
tivo é uma forma de dividir com a população que me
elegeu decisões, projetos de lei e encaminhamentos;
ou seja, fazer a população entender o que acontece
aqui na Câmara, conhecer as leis discutidas e apro
vadas e saber das grandes decisões que vão alterar a
vida de todos. Só com participação popular construi
remos uma sociedade mais fraterna, igual e justa.

Quero aproveitar a oportunidade para entregar
à Mesa dois projetos de lei que procuram acabar com
a injustiça cometida pela Emenda nº 20, que trata
exatamente da reforma da Previdência.

O primeiro projeto de lei altera o art. 86 da Lei nº
8.213, de 1991, modificado pela Lei nº 9.528, de
1997, permitindo a acumulação do benefício de auxí
lio-acidente com a aposentadoria e pensão, no caso
de o acidente de trabalho provocar seqüela perma
nente ao trabalhador.

O outro projeto de lei acrescenta inciso ao art.
129 da Lei nQ 8.213, de 1991, dando competência ex
clusiva ao médico especializado em medicina ocupa
cional para apurar seqüelas e determinar a redução
da capacidade laboral decorrente de acidente e de
doenças do trabalho ou profissionais.

Passo às mãos de V.Exa. os dois projetos de lei.
Peço-lhe que faça tramitar nesta Casa. Solicito aos
nobres colegas apoio para sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Salviano) 
Deputada Angela Guadagnin, V.Exa. deverá apre
sentar os projetos amanhã, durante a Ordem do Dia.

O Sr. Jorge Costa - Deputada Angela Guadag
nin, V.Exa. me permite um aparte?

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Ouço, com
prazer, o aparte de V.Exa.

O Sr. Jorge Costa - Nobre Deputada, quero
parabenizá-Ia pelo seu brilhante pronunciamento e
pelo seu conhecimento das questões sociais e eco
nômicas do País. Nós mesmos, Deputados do
PMDB, que apoiamos a base do Governo, achamos
importante esse pronunciamento e estamos aguar
dando ansiosos que este Governo entre no rumo do
crescimento do setor produtivo, a fim de que o País
possa realmente fazer uma poupança interna através
de trabalho e não apenas de pronunciamentos e dis
cursos sobre problemas sociais. Temos que sair para

a prática e colocar a economia em função do povo e
erradicar a pobreza. Esse é realmente o ideal de to
dos nós, brasileiros, e dos Deputados.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Agradeço ao
nobre Deputado Jorge Costa suas palavras.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Salviano) - Con

cedo a palavra ao Deputado Freire Júnior. do PMDB
de Tocantins. S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, permitam-me vir a esta tribuna para fazer
uma exposição a respeito do bom momento vivido por
meu próprio partido, o Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro, o nosso PMDB.

Todos sabem que somos herdeiros do antigo
MDB, partido que era um movimento pela democrati
zação da política brasileira quando poucos acredita
vam nessa possibilidade. Essa é uma importante pá
gina de nossa história, por isso sempre lembrada.

O Movimento Democrático Brasileiro não vivia
apenas para a renovação política do País. Posso di
zê-Ia sem hesitação. Eu estava lá, com menos de 20 .
anos, participando dos movimentos pela democrati
zação do País. Os antigos programas do partido es
tão aí para os que queiram recapitular sua trajetória.
Não era apenas por renovação política que lutáva
mos, era também por um programa de desenvolvi
mento soberano e socialmente responsável para o
País.

Por isso, como MDB e como PMDB, o partido foi
capaz de ampliar, na década de 70 e começo da dé
cada de 80, seu leque de apoio político, porque esta
va aberto a todos os que sonhavam com um Brasil pu
jante, justo e soberano. Por isso, o partido também
conseguiu manter-se como uma referência marcante
em todo o território nacional, apesar de resultados
menos expressivos nas primeiras eleições presiden
ciais diretas neste País, cujo peso do Presidente da
República no cenário político às vezes é decisivo.

No entanto, o eleitorado não abandonou o parti
do. Em todos os níveis da Federação, nas disputas
por cargos no Executivo e no Legislativo, os quadros
do PMDB seguiram sendo prestigiados por nosso po
vo ao longo da década de 90. Nas eleições de 1998, a
relevância política do PMDB evidenciou-se de manei
ra particularmente significativa. Mesmo tendo optado
por não apresentar candidato à Presidência da Repú
blica, devido à situação especial que o País vivia, o
partido manteve sua posição privilegiada no cenário
político nacional.
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Elegemos Governadores em Estados importan
tes da Federação e aqui no Distrito Federal. Eem ou
tros Estados, participamos com candidatos fortes que
receberam o reconhecimento popular por meio de vo
tações expressivas. Mantivemos, na Câmara dos De
putados, nossa tradicional posição de relevo.E tive
mos, nas eleições para o Senado Federal, um desem
penho que não pode ser considerado menos que ex
cE~pcional. Elegemos um terço dos Senadores, ou se
ja, 27 membros daquela Câmara Alta.

O inegável adensamento político que o PMDB
VE~m apresentando após as eleições de 1998 constitui
um sinal de maturidade do País. As atenções se vol
tam para o partido que tem estrutura, que tem qua
dros, que tem história, que tem implantação nacional.
A população não procura mais soluções milagrosas,
mas consistência política de longo prazo. Essa mu
dança se reflete no plano político-institucional. Daí, o
vigoroso crescimento de nosso partido com a incor
poração de Deputados Federais e Estaduais, além de
outras lideranças.

Não posso nem quero deixar de destacar a im
portância do Presidente desta Casa, Deputado Mi
chel Temer, em todo esse processo. Como sabemos,
três são os Poderes fundamentais da República. E, à
cabeça desses Poderes, encontram-se os Ministros
do Supremo Tribunal Federal, os Presidentes da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal e o Presi
dente da República. Ora, o representante do PMDB
nesse alto nível institucional, pela seriedade e confia
bilidade que transmite, constitui, sem dúvida, fator de
fOl1alecimento da imagem do nosso partido.

A importante - e quero crer histórica - interven
ção do Presidente Michel Temer no dia 17 próximo
passado, neste plenário, exemplifica bem o que ve
nho dizer. Foi um momento em que o Líder institucio
nal desta Casa indicou rumos imediatamente apreen
didos pelos demais Parlamentares e pela população
em geral como a mais pura expressão do bom senso
e do interesse público. Hoje, podemos dizer que já co
meçou a elaboração da famosa agenda positiva por
que tanto ansiamos. O perfil peemedebista do Presi
dente da Casa não é alheio a essa demonstração de
capacidade para aglutinar as forças nacionais.

No Executivo, os Ministros de Estado filiados ao
PMDB cumprem papel análogo. A população vê ne
les os defensores corretos e dedicados dos interes
ses nacionais. Presentes no dia-a-dia dos cidadãos,
seja na construção de infra-estrutura material para o
desenvolvimento, seja na construção do arcabouço
institucional que garante a cidadania, os Ministros pe
emedebistas acabam por ganhar um peso político di
ferenciado e muito grande. Os atores principais da

arena política não podem ficar distantes daqueles
que são identificados pelo povo como portadores de
soluções para os problemas de sua vida cotidiana.

Internamente temos ainda a felicidade de contar
com dirigentes do nível do Senador Jader Barbalho,
Presidente Nacional do PMDB e Líder no Senado Fe
deral, e do Deputado Geddel Vieira Lima, nosso Líder
na Câmara dos Deputados. Com muito tino, muita
determinação o obstinação, esses condutores têm
sabido aproveitar o momento favorável para aumen
tar a base política do PMDB sem comprometer a
qualidade de seus quadros. Mais uma vez, são
aqueles que sentem a necessidade de reafirmação
do Brasil como um país destinado ao desenvolvimen
to e à justiça social que se unem ao redor dessa le
genda consagrada.

Para não me alongar, enumerando os muitos
exemplos de crescimento quantitativo e qualitativo das
bancadas peemedebistas na Câmara dos Deputados,
nas Assembléias Legislativas e na Câmara Legislati
va do Distrito Federal, restringirei meu depoimento a
um único caso: o da incorporação do Deputado
Osvaldo Reis à bancada federal do PMDB do meu
Estado. Um .ganho para o partido e para o Estado do
Tocantins.

Em demonstração de força e de confiança no
eleitorado tocan~inense, o PMDB concorreu às elei
ções de 1998 para a Câmara dos Deputados coligado
apenas e unicamente com o PPS. Os que vivem a po
lítica em um Estado com apenas oito cadeiras nesta
Casa conhecem o risco que correm as coligações de
poucos partidos, sujeitas a não alcançarem o quoci
ente eleitoral e ficarem de fora da Câmara. Pois bem,
fomos contemplados pelo povo com a eleição de dois
candidatos, de dois Deputados Federais.

Agora, com a vinda do Deputado Osvaldo Reis,
o partido não ganhou apenas quantitativamente, ao
ocupar três das oito vagas do nosso Estado na Câma
ra dos Deputados; o ganho maior foi de prestígio e
densidade política, pois o novo membro, além de Par
lamentar experiente e dedicado, é dos mais respeita
dos na cena estadual, com grande influência entre li
deranças municipais, militantes e junto à população
em geral.

Mas o partido não cresce sem rumo, sem objeti
vos, sem projeto. Cabe, portanto, perguntar: qual o
desafio atual do PMDB?

Em primeiro lugar, é claro, seguir contribuindo
para a construção da democracia em nosso País e
para o reforço das instituições. É uma marca de ori
gem do partido e sua tarefa permanente. Mas pode
mos e devemos fazer mais. Como já disse, o PMDB
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ocupa um lugar único no cenário político brasileiro. É
o partido mais preparado para unir a Nação ao redor
de um programa de desenvolvimento formulado a
partir das bases, a partir da sociedade. Epor que digo
isso? Ora, pelos motivos que venho alinhando desde
o começo deste pronunciamento. Porque tem capila
ridade nacional, tem passado, tem quadros, por con
seqüência, tem futuro.

Hoje, mais de quinze anos depois da primeira
eleição pluripartidária, ainda não há outra agremia
ção com inserção nacional comparável à do PMDB.
Nas eleições de 1998 para a Câmara dos Deputados,
por exemplo, fomos o partido que em mais unidades
da Federação ficou entre os três mais votados; para
precisar, em 21 unidades. O PSDB, segundo coloca
do nessa lista, ficou entre os três mais votados em de
zenove unidades, apesar de ter o candidato favorito à
Presidência da República. Com essa observação não
pretendo, naturalmente, diminuir a importância do óti
mo resultado alcançado pelo PSDB. Trato apenas de
realçar que a profunda implantação nacional do
PMDB decorre tão-somente da força intrínseca do
partido, sem o concurso de qualquer circunstância
especial, até mesmo sem candidatura presidencial.

Para que o partido cumpra a missão que lhe ca
be na presente quadra da nossa história, é necessá
rio que comece atrabalhar desde já. Eestamos traba
lhando. O PMDB aglutina forças da Nação, dialoga
com os demais partidos e ausculta a sociedade civil
organizada. Omais importante, repito, é construirmos
um programa para o País. Aliás, não é apenas impor-
tante, é urgente e necessário. .,0,

Volto ao exemplo do Presidente Michel Temer.
Como peemedebista de ótima cepa, ao propor uma
agenda para a Câmara dos Deputados, o ilustre Par
lamentar não procurou se impor à Casa, pois se o fi
zesse, e cito aqui suas palavras, "estaria negando os
critérios democráticos que norteiam esta Casa e esta
Presidência". A força do pronunciamento de S.Exa.
no dia 17 de março decorre da autoridade moral do
autor e mostra, mais uma vez, que a reflexão que se
desenvolve no interior do PMDB encontra eco e soma
forças. No momento exato em que o discurso político
precisa renovar-se, nosso Presidente nos chama a
atenção para tarefas institucionais urgentes, sendo a
primeira delas retomar a centralidade do Poder Legis~
lativo no processo decisório, pois - e mais umavez ci
to S.Exa., o Deputado Michel Temer - "somos nós
que deflagramos, com a lei, a atividade executiva e a
atividade jurisdicional".

Reparem ainda, Sras. e Srs. Deputados, nas ra
zões apontadas pelo Presidente Michel Temer quan
do indica prioridades para a Casa e o País. Permi-

tam-me uma última citação: "Esta Casa tem a tarefa
inadiável, inafastável de promover aquilo que os seto
res produtivos da Nação pleiteiam, por que os Esta
dos e os Municípios anseiam e que é útil para a
União: a reforma tributária". Não há sombra de ''tec
nocratismo" nessas palavras. Éclaro que o PMDB sa
be que a execução de um programa de governo exige
rigor técnico. Mas sabe também, e sobretudo, que es
tamos aqui para fazer o que a Nação quer e precisa.
Nada mais do que isso.

Com o programa, virá naturalmente um candi
dato próprio à Presidência da República. E não vai
ser aventura nem tampouco imposição. Será, Sr. p're
sidente, apenas e simplesmente o desenrolar natural
dos acontecimentos: o partido não se furtará a apre
sentar um nome para implementar o programa que
está sendQ elaborado para o País.

Podemos visualizar um futuro ainda mais pro
missor. Sendo o PMDB esse partido com alta capaci
dade de aglutinar forças nacionais, porque é um parti
do nacionalmente i!TIplantado e com tradição de luta
pelo desenvolvimento do País, sendo também um
partido capaz de conviver com a diferença e dotado
de quadros com grande experiência de articulação
política, nada impede que acandidatura peemedebis
ta à Presidência da República venha a ser vista - pe
las cabeças mais lúcidas do País, de vári~s tendênci
as políticas, desde que comprometidas com o futuro
da Nação - como a melhor solução p~ra o próximo
mandato presidencial.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Salviano) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pe

la ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
lembro aos colegas que amanhã, às 14h30min, no Au
ditório Nereu Ramos, sob a presidência do-Deputado
Michel Temer, ocorrerá a instalação da Comissão da
Reforma Tributária.

Assim sendo, convido os colegas, independen
temente de serem ou não membros da Comissão, a
presenciarem a instalação desse órgão técnico da
Casa destinado a analisar assunto que, com certeza,
centralizará a discussão e a atenção do Congresso
Nacional neste ano. __.

Agradeço a possibilidade de deixar registrada a
necessidade da presença de todos os colegas ama
nhã, repito, às 14h30min, no Auditório Nereu Ramos,
para instalação da Comissão da Reforma Tributária.

Era o que tinha a dizer.
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o SR.. PR~SlpENTE (Mal')oel Salviano) - Con
cedo Rpalavra ao Deputado Antonio Feijão, do PSDB
do Amapá, que disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nos últimos quatro anos temos assistido
a lJIma verdadeira batalha campal de números. Sabe
mos que os números podem somar-se, multipli
car-se, mas a realidade de um Estado não pode ser
um gene ou um filho da matemática. É preciso pro
duzir. O desenvolvimento é a razão entre o que o ho
mem planta no setor primário, conduz para o setor de
transformação e comercializa na ponta, no setor ter
ciário. Por isso, hoje resolvi chamar a atenção do Pa
ís, especialmente dos Ministros que cuidam da área
do desenvolvimento.

O País foi atmosfericamente assolado por uma
palavra chamada sustentabilidade. Tão bela que pra
ticamente saciou as ações de quase todos os Gover
nantes dos Estados e de boa parte da equipe econô
mica do Governo Fernando Henrique Cardoso.

Sustentabilidade é um processo cultural na li
nha do desenvolvimento. Não se faz desenvolvimen
to sem desmatamento, sem gerar transformações
químicas seja na água, seja no meio sólido, seja na
atmosfera. Não há milagre de se construir o PIB de
um País pela magia dos números. Por isso, acredito
que o País tenha de redimensionar o desenvolvimen
to e integrar esse redimensionamento.

Vejamos, caros colegas, alguns exemplos. O
Brasil tem, no Sul e no Sudeste, indústria automobilís
tica. Lá no Ceará, há alguns embriões de indústria
automobilística; na Amazônia há indústria automobi
lística; na Bahia instala-se indústria automobilística.
Ora, um País que quer enfrentar os mercados deve
criar grandes nichos de tecnologia, cidades tecnoló
gicas, conhecidas por tecnópolis. Cada vez que se
fra(:iona a indústria ou o meio agrícola, nós os enfra
quecemos.

Vamos dar outro exemplo da falta de integração
do desenvolvimento. O Mato Grosso do Sul foi batiza
do, há quase duas décadas, pela grande agricultura
extensiva e agora, por meio de uma linha de desen
volvimento agrícola que migra em direção ao norte, o
Maranhão e o Piauí, estamos vendo a soja chegar ca
da vez mais próxima dos portos do AtlânticC) do Norte
do IBrasil. Isso é a procissão de sepultamento da agri
cultura extensiva do Mato Grosso do Sul. Vamos de
senvolver agricultura extensiva no piauí, no Mara
nhão, no Pará e no Amapá, e essa política desinte
grada vai simplesmente ser a extrema-unção da polí
tica agrícola de vinte anos atrás, implantada no Esta-

do do Mato Grosso do Sul. A mesma tese aplicar-se-á
também ao Estado de Rondônia e ao norte de Mato
Grosso.

O Governo deve começar a planejar a integra
ção do desenvolvimento. Cada vez mais estamos
promovendo autofagias. Vamos dar um exemplo:
agora se espalham no País inteiro plantações de pal
mitos - palmito de açaí, palmito de pupunha. Conse
qüentemente, em torno de quinhentas mil famílias ri
beirinhas da Amazônia terão de saciar-se com a des
truição da floresta amazônica, porque o açaí ou o pal
mito de outra espécie, domesticado como está sendo,
ficará mais barato, fazendo com que o extrativismo
amazônico mais uma vez mergulhe na situação de
não-economicidade por ser feito do modo tradicional,
individualmente.

Por isso, o Ministro Celso Lafer, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tem de co
meçar agora. Primeiro, antes de escrever, deve reunir
os Secretários de Estado em grandes fóruns para
montar uma só imagem econômica do País. O Brasil
combate consigo mesmo no dia-a-dia, não só na polí
tica de autofagia, de isenções promovidas pelos pró
prios Estados, mas principalmente no ação do Gover
no, que consegue montar ou incentivar uma econo
mia num Estado eenterrar outra similar em outro pon
to do próprio Brasil.

O mesmo aconteceu com a cana-de-açúcar. A
vinda dessa cultura para o Sul, com facilidades, plan
tação extensiva e mecanização, praticamente extin
guiu a capacidade de o Nordeste competir com a
produção de álcool e açúcar. Por que não se criou
uma lei que definisse, por exemplo, que em tal re
gião se produziria cana-de-açúcar para a indústria
petrolífera, de combustível, e, em outra, para fins co
mestíveis?

O Governo tem de criar regras, porque o País se
tornará, cada vez mais, uma estação rodoviária onde
esses nichos de produção sucumbem e a sociedade,
culturalmente dependente do labor que praticava há
muitos anos, terá de buscar aquele início que ainda
está dando economicidade.

Sr. Presidente, temos de discutir desenvolvi
mento integrado e, por enquanto, colocar em letras
minúsculas, de tamanho atomizado, a palavra "sus
tentabilidade".

Um país que cria regras de bloqueio para uma
Amazônia como a do Estado do Amazonas, do Ama
pá e do Acre, os dois primeiros com menos de 1% de
desmatamento, cerceando, com regras duras, a pos
sibilidade de um homem extrair da terra a sua produ-



11336 Terça-feira 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

ção, é um país que não tem sequer harmonia de
consciência do que faz.

Se a regra tem de ser isotrópica, não pode ser
aplicada partindo-se da premissa de que oBrasil é
um país diferente. Como dizia Rui Barbosa: "é preciso
tratar os desiguais desigualmente". É preciso acabar
com essa vassalagem constitucional sobre regiões
que têm painéis socioeconômicos distintos.

Dou um exemplo disso. Aplica-se uma legisla
ção de pesca para o País inteiro. Ora, quem é que
vem lá da África do Sul pescar nas costas do Rio
Grande do Norte? Ninguém. Quem é que vem da Áfri
ca austral pescar nas costas de Santa Catarina? Nin
guém. Mas o País baixou uma norma que facilita o
embarque de pescadores brasileiros em barcos es
trangeiros, permitindo com isso que retirem da nossa
fauna marinha o grande produto que é o peixe e vol
tem ao seu país para fazer a verticalização e a agre
gação sobre o produto.

Acontece, Sr. Presidente, que, no caso do Ama
pá, quem tem os barcos, a tecnologia, o grande capi
tal a seu favor são as cooperativas francesas. Muito
bem, eles acabaram com o pargo, um peixe muito
apreciado pelos norte-americanos, de uma parte da
costa da Venezuela e de toda a costa da Guiana e da
própria Guiana Francesa; liquidaram com ele. Agora,
em virtude de uma decisão tomada no final do ano, to
talmente abençoada pelo Itamaraty, eles vão navegar
com observadores, pescadores amapaenses, retiran
do do rio o peixe tipo AA, de alta qualidade, e jogando
de volta ao oceano, combalidos e às vezes mortos, a
gurujuba e outros peixes tão produtivos e tão neces
sários ao aproveitamento da fauna acompanhante.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Saulo Pe
drosa.

O Sr. Saulo Pedrosa - Nobre Deputado Anto
nio Feijão, ouvi atentamente o discurso de V.Exa.,
praticamente todo ele sobre a produção de maté
ria-prima. Eu gostaria de dizer a V.Exa. que tenho em
minhas mãos um documento produzido pela Organi
zação Internacional do Trabalho onde acha-se a se
guinte pergunta: "Por que são pobres os campesi
nos?" O documento leva em conta essa produção sis
temática de matéria-prima e apresenta uma equação
para demonstrar claramente os vazios e o gargalo na
situação em que nos encontramos. Mostra claramen
te num quadro que, na cadeia produtiva, apenas 15%
vão para o produtor - 23% vão para a pessoa que ven
de os insumos, 27% para quem transporta e 35% pa
ra quem transforma. Por essa equação vemos clara
mente que quem produz não ganha nada; entrega
mos o ouro ao bandido. Quem ganha é quem vende o
insumo, quem transporta e quem transforma. Na idéia

da auto-sustentabilidade é que está o x do problema.
Acho que em todas as Regiões brasileiras deverá ha
ver os nichos de produção de matéria-prima e, em
compensação, também o fechamento da cadeia pro
dutiva, a fim de que realmente se gere emprego e ren
da e se atendam os anseios e a necessidade daquela
população. Portanto, associando-me a essa exposi
ção de V.Exa., defendo a auto-sustentabilidade em
regiões com determinadas áreas de produção. Na de
V.Exa. encontra-se a produção de grãos. Na nossa, o
oeste baiano, também produzimos muitos grãos, mas
vemos a riqueza passar ea nossa população continu
ar pobre e carente da ação pública. Agradeço a
V.Exa. esta oportunidade de poder colaborar para
uma discussão tão importante para o País.

O SR. ANTONIO FEIJÃO - Deputado Saulo
Pedrosa, eu é que agradeço a V.Exa. as gentis pala
vras e as belíssimas observações que fez.

Concedo um aparte ao Deputado Nicias Ribei
ro, do Pará.

O Sr. Nlcias Ribeiro - Deputado Antonio Fei
jão, estava ouvindo V.Exa. com muita atenção e que
ro cumprimentá-lo pelo brilhante discurso com que
hoje brinda esta Casa, principalmente pela riqueza e
beleza do vernáculo que V.Exa. emprega em seu pro
nunciamento. Mas eu não poderia deixar de apar
teá-Io, Deputado Feijão, quando V.Exa. discute a
questão da palavra "sustentabilidade", hoje tão em
voga, e reclama que se faz necessário no Brasil um
projeto de desenvolvimento integrado. V.Exa. diz que
tem de haver um planejamento de forma a sacudir a
Nação como um todo. Cumprimento-o pela temática
do discurso. "No meu entendimento, muito embora o
Ministério do Planejamento exista no Brasil há quase
duas décadas, o que menos se fez neste País foi pla
nejamento. O único Governo realmente responsável,
com planejamento concreto, foi o do saudoso e ines
quecível Presidente Juscelino Kubitschek, que, quan
do candidato, lançou as suas 31 metas e fez de Brasí
lia a sua meta síntese. Depois disso tivemos Gover
nos que tentavam tapar o sol com a peneira, procu
rando encobrir-se aqui descobrindo-se acolá, sem
nenhum planejamento concreto. Deputado Antonio
Feijão, será que os Ministros do Planejamento do
Brasil, todos, sem exceção, conhecem este País o su
ficiente para, com consciência, poder apresentar um
projeto planejado de desenvolvimento integrado? A
pergunta faz-se necessária. V.Exa. sabe que, perto
do seu Estado, o Amapá, na foz, no delta, no estuário
do Rio Amazonas, temos o nosso arquipélago mara
joara. Embora muita gente imagine que na Amazônia
haja bastante água, naquele local ocorre, nos três
meses do verão - outubro, novembro e dezembro -,
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uma seca tão brutal ql,lanto a do Nordeste, e morrem,
acada ano, cerca de 60 mil cabeças de gado bovino.
Vela V.Exa. qual é o prejuízo em termos de tributos
certos que se tem a cada ano. Lamentavelmente, o
planejamento do Brasil talvez nem saiba dessas
questões e dessa realidade. Outro absurdo foi o Go
verno militar do Médici construir a Santarém-Cuiabá e
o Porto de Santarém, a fim de que fosse um porto de
exportação de grãos do Brasil central, porque estava
mais perto da Europa e dos Estados Unidos e, lamen
tavelmente, o mesmo Ministério do Planejamento não
conseguir priorizar a pavimentação da Santa
rém-Cuiabá. Então, veja V.Exa. que, infelizmente, so
mos obrigados a registrar que não se pla'1eja nada
neste País. Mas fico orgulhoso de V.Exa., um compa
nheiro do meu partido, o PSDB, orgulhoso de vê-lo na
tribuna reclamar com propriedade que se trate este
País com seriedade, com compromisso com o futuro
da nossa gente. Obrigado pela concessão do aparte.
Continuo ouvindo V.Exa., certo de que irá - se Deus
quiser - sacudir cada vez mais esta Nação.

OSR. ANTONIO FEIJÃO- Agradeço ao Deputado
Nicias Ribeiro o brilhante aparte, que deu uma grande
contribuição a· este pronunciamento que ora desen
volvemos nesta tribuna.

Sr. Presidente, como observamos, se pudésse
mos conceder um aparte a cada Parlamentar, todos
teriam essa mesma pele grossa de angústia por sentir
que o País está desperdiçando.

Uma vez, longe da política, disse que o Brasil
era um País de desperdício, e isso foi registrado !'la
queia última folha do articulista da revista Veja, mos
trando que é um País que deixa no campo mais de
11% da soja, que deixa nas centrais de venda de fru
tas mais de 18% de todas as frutas e mais de 25%
das verduras, que deixa mais de 12% dos minérios,
como ouro e platina. Portanto, é um País capaz de
deixar de investir mais 10% para recuperar um valor
absoluto de 30% sobre a matéria ou sobre o produto.

Por isso, Sr. Presidente, apresentei alguns as
suntos para que retomássemos o seguinte tema: de
pois da Eco 92, o País ficou numa sala de anestési
cos vendo arrecadarem-se terras para fins de preser
vação para áreas indígenas, para parques temáticos,
florestais e ambientais.

O País conseguiu tirar só para as áreas indíge
nas 12% do território nacional e mais quase 9% para
outros tantos fins, principalmente para fins de preser
vação e conservação ambiental. Ótimo; que o País fa
ça isso. Mas o Brasil está arrecadando terra para o
imobilismo do futuro sem saber o que tem nessas ter
ras. O País não tem o zoneamento econômi-

co-ecológico, mas é éapaz <;Ie perder num dia 1bilhão
de dóiares. Com 10% de um dia tenebroso da Bolsa
de Valores, faz-se o mapeamento e o zoneamento
econômico-ecológico deste País e criam-se regras
para aplicar na indústria, na agroindústria, no reflo
restamento, na piscicultura, na pesca oceânica e flu
vial, na extração de minérios.

Não há nenhuma regra espacial para produzir
neste País. Não se encontra em uma Prefeitura - ex
ceções à parte - ou num Estado um documento que
diga: aqui se faz fruticultura; aqui se faz pecuária, ca
prinocultura, criação bubalina. Não existe regra neste
País, e o País começa em cada canto a fazer uma
economia para amanhã estar numa arena de merca
do se digladiando dentro do próprio País. É o Brasil
assistindo aos brasis digladiarem-se.

O Sr. Nicias Ribeiro - Deputado, tomo a liber
dade de pedir mais um aparte a V.Exa.

O SR ANTONIO FEIJÃO - Com todo o prazer.
O Sr. Nicias Ribeiro - Nobre Deputado, o tema

que V.Exa. traz"é deveras interessante. V.Exa. lem
bra a Eco 921 Há tanta desordem jurídica e adminis
trativa de planejamento neste País! V.Exa. é da Ama
zônia como eu. Aproveito para perguntar a V.Exa. e a
qualquer a pessoa: como fica a lei do Imposto Territo
rial Rural na Amazônia? Se não se explora a terra, au
menta-se o tributo; se se quer explorar a terra, o
IBAMA vem e multa, porque não pode derrubar a flo
resta. É preciso que o Ministério do Planejamento di
ga para nós do Brasil e da Amazônia, em particular, o
que é terra produtiva e o que não é terra produtiva na
Amazônia, porque se não se derruba a mata para tor
ná-Ia produtiva, aumenta-se o tributo; se for fazer is
so, o IBAMA vem e atropela os pobres agricultores,
os pobres colonos que querem produzir. Continuo ou
vindo V.Exa., Deputado Antonio Feijão, que continua
brilhante como sempre.

O SR. ANTONIO FEIJÃO - Muito obrigado,
Deputado Nicias Ribeiro.

Sr. Presidente, irei para a última parte deste pro
nunciamento, que, acredito eu, é uma bandeira do es
pírito desta Casa. Quando citei a expressão vassala
gem constitucional, o Deputado Nicias Ribeiro talvez
tenha escolhido, no seu infinito elenco de grandes
exemplos próprios da vida amazônica, o exemplo
mais didático do que é a tirania de uma lei elabora
da por quem não vive a sociedade que irá cumpri-Ia.
Criou-se, há décadas, a lei do um por um, ou seja,
desmatava-se um na Amazônia e recebia mais um.
De repente, cria-se, por uma medida provisória, a bar
reira do corte raso dos 20% e num outro Ministério
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cria-se o chicot~ da tributação sobre a benfeitoria da
terra, o usO, a produtividade.

Vou mais longe. Hoje, na Amazônia, somos o
cárcere social, a sarjeta dos grandes investimentos.
Vamos pegar alguns exemplos. Carajás é um enclave
onde a Federação e o capital se encarceraram na vi
da boa de produzir e receber, e gravitam em torno de
Carajás as sarjetas sociais, as chagas que os empre
endimentos irresponsáveis - e a lei é protecionista 
promoveram na Amazônia e em outros Estados brasi
leiros. Ficam aquelas cidades empobrecidas, cheias
de pobres olhando a fortuna migrar por trens, cami
nhões e aviões.

Exemplos maiores: o próprio Projeto Jari. Vi um
museu neste fim de semana com fotos de 22 anos
atrás. Chegando as primeiras terraplanagens, do la
do do Pará, no Projeto Jari, já estava a favela de pa
lafita de Beiradinho, hoje Município de Vitória do Ja
ri; ou seja, o capital não aceitava que a pobreza pu
desse ser sua vizinha. E isto é o quê? É falta de pla
nejamento.

Quem mais promoveu migrações na Amazônia
foram as grandes obras de infra-estrutura, implanta
das, despreparadamente, pelo Governo Federal, por
que não preparou estudos de impacto socioeconômi
co. Exemplo: como é que se constrói uma vila perma
nente em Tucuruí para 50 mil pessoas e não se faz
um grande projeto de assentamento para que, depois
da atomização da mão-de-obra, se passe a receber
essa gordura social em outros processos derivativos
de novas economias?

Por isso, Sr. Presidente, teríamos que falar ain
da sobre a página nova do próximo milênio na Ama
zônia. A Amazônia tem o direito a desenvolver a agri
cultura. Perdoe-nos nosso grande amigo Ministro do
Meio Ambiente, mas quando uma lei se defronta com
a miséria, o resultado desse combate é a desobe
diência. A lei não pode impedir a progressão da misé
ria'sobre a fonte de alimentos.

Por isso, achamos que temos que sentar e rede
finir um pacto federativo diferenciado, onde as legisla
ções mineral, ambiental, pesqueira e florestal possam
ser estadualizadas.

A União não pode ser mais o chicote, e a socie
dade, a pele carregada de chagas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manoel Salviano) - Conce

do apalavra ao Deputado Regis Cavalcante, do PPS de
Alagoas, que disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta tarde tivemos oportunidade de ob-

servar a preocupação de Deputados que ocuparam
esta tribuna de citar, nos seus pronunciamentos-;-dã-
dos relativos a este País. Em determinado momento,
vimos que o referencial foi o Estado de Alagoas, co
mo foi o caso dos dados apresentados pela Deputada
Angela Guadagnin, do PT de São Paulo. Deputada
do PCdoB do Amazonas também fez menção ao meu
Estado, destacou os índices de analfabetismo.

Hoje, como Parlamentar de Alagoas nesta Ca
sa, dedico minha primeira intervenção no Grande
Expediente ao meu Estado. Faço-o não por espírito
de regionalismo, mas devido à dramática situação
que o meu povo - o povo alagoano - atravessa neste
momento.

Tenho mais uma razão para eleger este tema:
falar de Alagoas, sem qualquer exagero, é falar do
próprio País, porque se trata, talvez, do exemplo mais
emblemático da gravidade da crise brasileira. Em ou
tras palavras, Alagoas é hoje o próprio retrato, sem
retoques, do Brasil.

De modo geral, Alagoas virou estereótipo para a
mídia brasileira. Quando alguém quer buscar parâ
metro para assuntos como violência e corrupção, Ala~
goas aparece como referência ideal e, não poucas
vezes, como maneira jocosa de ilustrar a miséria cul
tural do Brasil.

É óbvio que a imagem negativa que se criou em
torno de Alagoas não agrada aos alagoanos. É evi
dente que tal imagem traz enormes prejuízos econô
micos e morais aos interesses estratégicos da popu
lação alagoana, particularmente da maioria trabalha
dora de nosso povo.

Porém, é forçoso reconhecer que essa imagem
negativa, por mais que represente o produto estereo
tipado da mídia mercantilizada - que tem a tendência
de tratar a informação exclusivamente pela ótica do
seu potencial comercial; portanto, aborda a reali
dade com a superficialidade e descartabilidade que
caracterizam o consumo da mercadoria -, tem entre
tanto uma origem concreta nos desmandos, na deca
dência, no poder desmedido, na constrangedora im
punidade corruptiva, que caracterizaram a ação políti
ca da oligarquia alagoana, particularmente depois
que, do ventre da ditadura, pariu-se o mais destrutivo,
autoritário e indecente ciclo de poder de toda a histó
ria de Alagoas.

Infelizmente a mídia nacional ficou, esses anos
todos, apenas na constatação daquilo que é aparente
na cena política alagoana, sem explicar à opinião pú
blica o porquê das vicissitudes de Alagoas. Mas isso
tem explicação absolutamente compreensível, uma
vez que desvendar as rafzes mais profundas da tra-
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jléc:irn. alago_anaBeria-o mesmo--que-desRuElaras-r-af~

zes da própria tragédia brasileira.
A catástrofe alagoana não é, como no âmbito do

imaginário nacional procurou-se reforçar, numa ótica
racista, produto congênito da cultura ou do povo ala
goano. Em verdade, essa catástrofe teve origem e
continua sendo reproduzida pela absoluta imoralida
de da concentração de renda existente em Alagoas,
que é simplesmente a maior do Brasil! Este é mais um
dado para os companheiros Deputados de outros
Estados ilustrarem seus pronunciamentos.

O povo de Alagoas não é ator da corrupção e da
violência que moldaram a imagem da nossa terra. No
fundo, a absoluta maioria dos alagoanos tem sido a
principal vítima do modelo de dominação política e
econômica que é o mais perverso do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é à
toa que as manchetes dos jornais, ilustradas com fo
tos, mostram as tragédias que acontecem no nosso
Estado. Não por acaso, Alagoas é o Estado detentor
dos piores indicadores de miséria do Brasil, da morta
lidade infantil à evasão escolar, passando pelas do
enças epidêmicas e endêmicas, até chegar aos mais
aterradores dados sobre desnutrição e analfabetis
mo. Não por acaso em Alagoas registram-se alguns
dos mais escabrosos casos de exploração do traba
lho infantil, de burla da legislação trabalhista, de vio
lência contra trabalhadores rurais, além de outras evi
dências da superexploração do trabalho.

A corrupção e a violência em Alagoas confor
mam, portanto, um sistema econômico-político de do
minação oligárquica, cuja lógica principal é o proces
so mais perverso de acumulação capitalista que o
Brasil conhece. Se existem corrupção, violência e mi
séria extremadas em Alagoas, é porque alguém, den
tro e fora das fronteiras alagoanas, ganha muito com
isso, e esse alguém não é seguramente o povo alago
ano, representado por sua população trabalhadora,
por sua intelectualidade técnico-científica e pelos
se~Jmentos verdadeiramente produtivos do Estado.

O ciclo político parido do ventre da ditadura pro
duziu em algumas décadas uma tal promiscuidade
entre o poder político oligárquico e a criminalidade,
que terminou por afetar seriamente todo o arcabouço
institucional, ameaçando a própria noção de governa
bilidade em Alagoas. Esta é a grande realidade, e é
por este ângulo que a tragédia alagoana tem que ser
discutida e enfrentada.

Lamentavelmente, sobre esse conteúdo da cri
se alagoana, sobre essas causas estruturais da crise
ninguém quis falar; ninguém quis alardear ou produzir
qualquer tipo de sensacionalismo, porque o sistema

pervertid<Jde-dominação político-econômica vigente
em Alagoas não é e nuncafoi um fato isolado no con
texto brasileiro.

Desde tempos imemoriais, sobretudo durante e
depois da última ditadura, a oligarquia conservadora
de Alagoas sempre foi sustentada e, por sua vez,
sempre s~stentou politicamente as grandes oligarqui
as nacionais. E é esse pacto não escrito da conivên
cia que explica o porquê da passividade e cumplicida
de com que o Governo Federal assistiu, durante
anos, à desagregação político-institucional de Alago
as, sem adotar as medidas constitucionais que pode
riam ter impedido a tragédia que se abateu sobre o
povo alagoano.

Por isso, soa como algo grotesco perceber o
tom arrogante e intransigente com que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso trata a questão das rela
ções entre o Governo Federal e o Governo de Alago
as, ainda mais quando é sabido que nos últimos anos
o Governo Federal fez uma intervenção branca no
Estado e praticamente teve em suas mãos a gestão
econômico-financeira de Alagoas, porque colocou na
Secretaria da Fazenda do Estado um coronel encami
nhado pelo Palácio do Planalto; porque colocou no
Comando -da Polícia Militar um tenente-coronel do
Exército; e porque indicou para a Secretaria de Segu
rança Pública aquele que hoje é o Secretário de Se
gurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, a fim de
tentar conter a onda de criminalidade. Então, o Go
verno promoveu uma meia-intervenção no Estado,
para não intervir clara e decisivamente nessas ques
tões que precisavam ser resolvidas.

A história recente de Alagoas, Sras. e Srs.
Deputados, não foi feita apenas de escândalos, co
mo deixou transparecer o tratamento estereotipado
da mídia. Foi feita também da dura, prolongada e difí
cil resistência a esses fatos. Mas sobre essa resistên
cia, sobre a luta dos democratas alagoanos, sobre os
movimentos populares que fervilharam todos esses
anos em Alagoas, clamando pelo fim da violência e
da corrupção, pouco ou nada se falou.

Por isso, Sr. Presidente, o País se surpreendeu
quando viu o povo de Alagoas rugir nas praças públi
cas e clamar por justiça. E se surpreendeu ainda mais
quando soube da inacreditável vitória da oposição de
esquerda na disputa pelo Governo alagoano.

Hoje Alagoas tem um novo Governador, um ho
mem saído das hostes da oposição histórica, com
uma enorme responsabilidade a pesar-lhe sobre os
ombros, porque, de um lado, terá que confrontar-se
com a herança falimentar que recebeu dos Governos
anteriores e promover a recuperação econômi
co-financeira do Estado; de outro, terá que se mostrar
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fiel às promessas de ruptura democrática e de mu
danças estruturais que pr,ometeu ao povo alagoano,
sobretudo no que diz respeito ao combate sem quar
tel ao crime organizado e à corrupção política.

Quando falo do crime organizado, lembro, mais
uma vez, as manchetes não de três meses atrás,
quando assassinaram a Deputada Ceci Cunha, mas
da última semana, quando assassinaram o irmão do
Deputado Federal Luiz Dantas.

O meu partido, Sr. Presidente, o PPS, apesar de
ter participado da luta das oposições alagoanas, não
integra o atual Governo de Alagoas, porque não acei
tou as condições restritivas, politicamente subalter
nas, que o Governador eleito, Ronaldo Lessa, quis
impor para que participássemos de sua administra
ção.

Porém, em que pese essa divergência, cuja ba
se se radica em nossas diferentes visões do processo
de construção democrática da unidade das forças de
esquerda, do que é aliança política e de como devem
ser as relações de poder entre partidos aliados para a
consecução de um projeto de longo alcance, o PPS,
Partido Popular Socialista, continua dando apoio polí
tico ao novo Governo, ainda que mantendo em sua
plenitude o caráter crítico desse apoio e a indepen
dência das posições do partido.

Já tivemos a oportunidade de encaminhar ao
Governador Ronaldo Lessa nossas propostas para
reverter emergencialmente o quadro de crise instituci
onal que vive Alagoas.

Para o PPS, a governabilidade em Alagoas im
plica, sobretudo, a imediata necessidade de resolver
o grave problema da segurança pública e de golpear
profunda e intensamente o crime organizado, a partir
de uma corajosa reestruturação de todo o aparelho
repressivo, restaurando sua moralidade, seus rígidos
princípios de hierarquia, o seu profissionalismo e o
seu caráter cidadão, o que implicará imediata elimina
ção da impunidade e de toda e qualquer interferência
politiqueira na área da segurança pública.

O recente assassinato, como me reportei há
poucos instantes, de um ex-Prefeito no Sertão de Ala
goas - a vítima, como disse, é irmão do Deputado Fe
deral Luiz Dantas";., apenas ressalta, mais uma vez,
como é grave o problema da violência política local,
além de representar uma clara afronta ao novo Go
vernador, que agora está diante de um desafio decisi
vo: ou age com o máximo de energia para conter a
onda de violência, ou sucumbirá diante da ousadia
com a qual os inúmeros grupos do crime organizado,
com enraizamento no aparelho de Estado e nas insti-

tuições políticas, desafiam a ordem democrática em
Alagoas.

Paralelamente ao resgate da segurança públi
ca, o PPS entende que o Governo de Alagoas deve
modernizar o sistema fazendário e eliminar efetiva
mente a cultura da sonegação de impostos no Esta
do, concentrando sua ação para enquadrar preferen
cialmente os grandes sonegadores.

A terceira direção emergencial da ação gover
namental deverá constituir-se num esforço para a
mais ampla e urgente revisão de toda a dívida de Ala
goas, realizando as auditorias que todos esperam
nas contas públicas herdadas e redefinindo as rela
ções financeiras com os demais Poderes, estabele
cendo critérios conjuntos de austeridade, contenção
de gastos e eliminação de toda a vasta rede de privi
légios imorais construída no serviço público em geral.

Para acumular as condições çapazes de dar
sustentação moral para exigir dos Poderes Legislati
vo e Judiciário essas medidas moralizantes, terá o
Governo do Dr. Ronaldo Lessa que dar oexemplo ini
ciaI e, com coragem, realizar uma profunda reforma
administrativa que seja capaz de reduzir cargos co
missionados, eliminar gastos desnecessários, revi
sar contratos duvidosos, racionalizar estruturas e
principalmente produzir, junto com a sociedade, dis
cutindo com a sociedade, um novo tipo de Estado,
uma nova estrutura administrativa que seja ágil, en
xuta, transparente, desburocratizada, leve e sobretu
do produtiva.

O PPS já advertiu o Governador Ronaldo Lessa
sobre a gravidade da situação institucional de Alago
as, algo que exige medidas drásticas e uma reforma
em que o desenho político não invada a área de com
petência do desenho administrativo.

Daí, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
necessidade de diminuir o número de entidades pú
blicas, evitar a criação de secretarias desnecessári
as, fundir órgãos correlatos, eliminar os chamados
"Programas Especiais" com incompreensível status
de primeiro escalão e outras medidas similares.

Esse rigor nos ajustes fiscal, orçamentário, fi
nanceiro e administrativo não deve, entretanto, ser
entendido de forma fria e unilateral. O PPS quer eco
nomizar recursos e eliminar despesas desnecessári
as para reorientar os gastos, recuperar a capacidade,
hoje inexistente, do Estado de Alagoas e voltar a fa
zer o mínimo de investimentos próprios nas áreas pri
oritárias da educação, da saúde, da assistência social
e da geração de renda.

Nesse sentido, preocupa-nos o projeto de refor
ma que o novo Governador pretende enviar à Assem-
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bléia Legislativa. de Alagoas. Além de ir na contramão
de alguns dos ajustes já citados, ri projeto, até onde
chega o nosso conhecimento, é limitado a modifica
ções que não alteram o arcabouço de administração
herdado de governos anteriores e, portanto, apresen
ta poucas novidades em termos de efetiva moderni
zação da máquina administrativa, como era de se es
perar.

A modernização da administração estadual de
ve ser o conduto para reverter o processo histórico de
privatização do aparelho de Estado, transformando-o
em instrumento de promoção do desenvolvimento
multiforme - como ouvimos de Parlamentares de ou
tros Estados - e da justiça social.

Alagoas precisa recuperar não apenas sua ca
pacidade de investir em áreas essenciais para o cres
cimento econômico e para o ajuste fiscal, como tam
bém precisa, urgentemente, recuperar sua capacida
de de planejar, de estabelecer objetivos estratégicos,
de relançar sua economia e de enfrentar urgentemen
te a crise social que atinge níveis absurdamente agu
dos.

Vejo vários Parlamentares de partidos que dão
sustentação ao Governo apresentarem de maneira
crítica questões de planejamento e de desenvolvi
mento deste País, gue estão sendo deixadas comple
tamente de lado. E preciso que o Governo Federal
entenda que situações como a de Alagoas são, ape
sar de tudo, atípicas. Ressalvadas as dívidas existen
tes e a necessidade indiscutível de sua quitação, é
preciso também dar um mínimo de oportunidades a
um Estado que sofreu, como se fora um terremoto,
um profundo processo de desorganização institucio
nal. Tal entendimento, que é muito mais político do
que meramente burocrático, é fundamental para que
Alagoas possa ser ajudado a retomar as condições
mínimas de restauração da sua capacidade normal
de funcionamento.

Nesse mutirão para a retomada do crescimento
econômico e da normalização da institucionalidade, é
preciso que todos os níveis de governo possam cola
borar num esforço conjunto. A partir do exemplo de
austeridade a ser dado pelo Executivo estadual, é
preciso que os Poderes Legislativo eJudiciário enten
dam a gravidade do momento e possam também dar
a sua contribuição para ajustar as finanças e devolver
a Alagoas a já referida capacidade mínima de investir
com recursos próprios.

Para que seja criado o ambiente moral de tal
mutirão, é necessário que uma auditoria ampla, pro
funda e corajosa nas contas de Alagoas aponte o ta
manho real da dívida que foi construída de modo obs
curo, delituoso, falso. É preciso ainda que essa audi-

toria aponte os atos criminosos que conduziram ao ta
manho extraordinariamente exagerado desse débito,
para que os elementos responsáveis por esses atos
sejam exer:nplarmente responsabilizados e punidos
pelos rumorosos escândalos, golpes e assaltos que
promoveram com o dinheiro dos alagoanos.

Se o novo Governo de Alagoas não for capaz de
acabar com atradicional impunidade que cerca as va
riadas ações do crime politicamente organizado, se
não for capaz de domar a força da sonegação fiscal e
resistir às pressões dos sonegadores e de seus bra
ços políticos, se não for capaz de realizar as transfor
mações e rupturas necessárias para modernizar e
moralizar a máquina administrativa, então todo e
qualquer esforço para relançar a economia será em
vão.

Como Deputado Federal, estou disposto, bem
como está disposto o meu Partido, o PPS, a colocar o
nosso trabalho a serviço de qualquer esforço que se
faça no sentido de unir forças para tirar Alagoas do
caos em que se encontra, enfrentando privilégios
descabidos, combatendo o corporativismo inaceitável
e procurando inaugurar um novo momento político,
em que a transparência nas ações do Governo, o de
bate democrático na sociedade e o fim da impunidade
possam consolidar as mudanças pelas quais o povo
alagoano há tanto tempo luta e espera.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Regis Caval
cante o Sr. Manoel Salviano, § 22 do artigo 18
do Regimento interno, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupadapelo Sr. Saulo Pedrosa,
§ 2!l do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Ney Lopes para uma
Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 8ras. e 81'S.
Deputados, por várias vezes, quando fui Presidente
do Instituto Tancredo Neves, órgão de estudos políti
cos, econômicos e sociais do Partido da Frente Libe
rai, discutimos e apreciamos a questão do ensino pro
fissional no Brasil.

É de fundamental importância destacar que es
sa área da educação - o ensino profissionalizante 
tem respostas imediatas para o investimento feito na
economia, em razão da possibilidade de que a·
mão-de-obra qualificada, de nível médio, produz au
mento da rentabilidade e, conseqüentemente, favore
ce a elevação dos índices de crescimento econômico.

Porém, Sr. Presidente, constatei, ao longo de
minha vida não apenas de político, mas também de
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professor, que infelizmente os dados referentes aos
técnicos de nível médio formados no Brasil e, com
certeza, em outras áreas da América Latina, limi
tam-se aos assentamentos das escolas técnicas, dos
colégios, dos educandários e outras instituições. Os
técnicos concluem os cursos, vão embora, enão exis
te a menor referência para o aproveitamento desses
talentos anônimos no mercado de trabalho.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na se
mana passada, em Bruxelas, no Parlamento Euro
peu, foi realizada a XIV Conferência Interparlamentar
União Européia-América Latina. Fui indicado para ser
um dos quatro palestrantes nessa conferência e falei
em nome do Congresso Nacional e daAmérica Latina
sobre o tema liA Educação no Mundo Globalizado".

Naquela oportunidade, defendi a tese de que a
Europa e a América Latina deveriam formar, por coo
peração, um banco de dados de recursos humanos
de nível médio para dar suporte aos talentos e cére
bros existentes nos dois continentes.

Esse banco de dados seria não apenas um ins
trumento de combate ao desemprego, pois os que
nele forem cadastrados terão oportunidade de em
prego tanto na área pública quanto na área privada,
mas também a oportunidade de transferência de
know-howe de treinamento sobre técnicas de nível
médio - repito - que possam favorecer e ajudar peque
nas, médias e grandes empresas latino-americanas e
européias.

Com a maior alegria, dou o depoimento nesta
Casa de que a proposta que fiz no Parlamento Euro
peu, falando em nome do Congresso Nacional e da
América Latina, foi inteiramente acolhida na ata final
dos trabalhos da XIV Conferência Interparlamentar
União Européia-América Latina.

E não apenas isso: na conferência, foi redigido
um documento com nove sugestões a serem apre
sentadas no final de junho, no Rio de Janeiro, quando
será realizada a primeira reunião de Chefes de Esta
do da Europa e da América Latina. Esse evento será
da maior importância para o Brasil, pois todos os Che
fes de Estado da Europa e daAmérica Latina irão dis
cutir formas de cooperação entre essas duas regiões.
A XIV Conferência Interparlamentar União Euro
péia-América Latina apresentou aos Chefes de Esta
do nove sugestões que serão discutidas nesse en
contro a ser realizado no Rio de Janeiro.

Uma das sugestões apresentadas por este Par
lamentar diz respeito - repito - à criação de um banco
de dados que venha a dar suporte e a cadastrar talen
tos da América Latina e da Europa, favorecendo o

acesso a informações de tipo profissional e o inter-
câmbio entre essas duas regiões. '

É com especial satisfação que faço esta comu
nicação à Casa, esperando que a idéia de um instru
mento dessa natureza - aliás, já objeto de projeto de
lei de minha autoria que tramita nesta Casa - possa
concretizar-se sem grandes custos. ~

Na hora em que o Presidente Fernando Henri
que Cardoso e o Ministro Paulo Rertato quiserem
destinar duas ou três salas do MEC, com computado
res, que podem ser, em sua maioria, doados por ór
gãos internacionais que se interessem por programa
dessa natureza, e ceder alguns técnicos de informáti
ca dos quadros do Governo, sem precisar contratar
alguém, poderemos iniciar no Brasil, de forma pionei
ra, um cadastramento de cérebros.

Neste País, como em outros, mas começando
pelo nosso, muitas vezes, nas escolas, jovens se re
velam com capacidade até inventiva; contudo, como
não nasceram em família importante ou não têm bi
lhete de político influente, acabam sem ter acesso, na
luta pela vida, à disputa imposta pela concorrência.

O banco de dados cadastraria talentos, para
que a iniciativa privada ou o Governo, quando neces
sitassem, pudessem ter a informação. Trata-se ape
rias de colocar a informática a serviço de um cadas
tramento de recursos humanos de nível médio no
Brasil, no caso da sugestão interna, e, quem sabe, se
adotado pelos Chefes de Estado na Europa e na
América Latina, no âmbito das duas regiões.

Essa foi a sugestão que apresentei na XIV Con
ferência Interparlamentar União Européia-América
Latina. Espero vê-Ia realizada no Brasil, se possível
com a sensibilidade do Sr. Presidente da República, a
quem vou entregar o resultado dessa proposta, e do
Ministro Paulo Renato.

Sr. Presidente, salvo melhor juízo, entendo que
intercâmbio de recursos humanos entre as nações é
muito mais importante do que o de dinheiro. Sem re
cursos humanos, sem cérebros, sem talentos, não há
país que consiga dar sustentabilidade ao seu proces
so de desenvolvimento.

No Brasil, é evidente que esse trabalho pode ser
realizado, o que já acontece em nível superior, por
meio do intercâmbio entre as universidades. Também
o incentivo natural à educação fundamental tem de
ser dado. Concentrei-me no esforço de valorizar o en
sino profissional, com esse banco de dados relativo a
recursos humanos, como forma de contribuir, no de
bate das idéias, para que a educação, que é tão fun
damentai, constitua-se numa resposta imediata aos
desafios que esta Nação enfrenta.
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$r: Presidente, solicito a V.Exa. a transcrição
no~ Amiis da Casa tanto da ata final da referida confe
rência, que inclui essa sugestão, quanto do documen
to, que contém os nove itens que serão sugeridos aos
Chefes de Estado da América Latina e da Europa na I
Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da União
Européia, da América Latina e do Caribe a realizar-se
no Rio de Janeiro, nos dias 28 e 29 de junho próximo.

Com a reprodução desses documentos, os Ana
is da Câmara dos Deputados compreenderão as ne
cessárias informações a respeito do esforço que este
Parlamentar fez para representar a Casa numa con
ferência desse nfvel, sobretudo no intuito de contribu
ir, de apresentar concreta sugestão para algo que po
de melhorar a situação e propiciar o bem-estar não
apenas do Brasil, mas também da Europa e da Améri
ca Latina.

Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O

ORADOR

ATA FINAL

Da XIV "Conferência Interparlamentar
União Européia - América Latina.

- As delegações do Parlamento Latino-americano
e do Parlamento Europeu reuniram-se em Bruxelas, Bél
gica, de 16 a 18 de Março de 1999, no âmbito da XIV
Conferência Interparlamentar União Européia-América
L'3.tina. As conferências anteriores tiveram lugar em
Bogotá (Julho de 1974), no Luxemburgo (Novembro
de 1975), no México (Julho de 1977), em Roma (Fe
vereiro de 1979), em Bogotá (Janeiro de 1981), e em
Bruxelas (Junho de 1983), em Brasrlia (Junho de
1985), em Lisboa (Junho de 1987), em San José da
Costa Rica (Janeiro/Fevereiro de 1989), em Sevilha
(Abril de 1991), em São Paulo (Maio de 1993), em
Bruxelas (Junho de 1995) e em Caracas (maio de
1997).

- O Parlamento Latino-americano esteve repre
sentado pelas delegações dos seguintes parses:
Argentina, Aruba, Bolrvia, Brasil, Costa Rica, Cuba,
Chile, República Dominicana, Equador, EI Salvador,
Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Suri
name, Uruguai e Venezuela.

- A delegação do Parlamento Europeu era com
posta pelos membros das Delegações para as rela
ções com os parses da América do Sul e o Mercosul e
para as relações com os parses da América Central e
o México.

- A abertura solene da Conferência foi feita pelo
Presidente do Parlamento Europeu, José Maria

GIL-ROBLES, e pelo Presidente do Parlamento Lati
no-Americano, Juan Adolfo SINGER.

- A sessão plenária de abertura realizou-se na
terça-feira, 16 de Março de 1999, no Parlamento Eu
ropeu, em Bruxelas, bem como todas as reuniões de
trabalho da Conferência.

- Participaram na Conferência representantes
do Parlamento Centro-americano e do Parlamento
Andino.

- Assistiram à Conferência, na qualidade de ob
servadores: o LAES-Nações Unidas, o Celare, o Alto
Comissário das Nações Unidas para os Direitos Hu
manos, o Comité Económico e Social, o Fórum Euro
peu da Juventude (Bruxelas), a Organização dos
Estados Ibero-americanos (Madrid), Instituto Ibe
ro-americano da Finlândia (Madrid), Development
Research Network (Roma), Institut für Wissens
chaftliche Zusammenarbeit mit Entwicklungslãndern
(Tübingen), Institut für Võlkerrecht und Internationale
Beziehungen (Innsbruck) e o Centro de Estudos
Latino-americanos (Dinamarca).

- A Conferência agradece os documentos de
base apresentados, como contribuição, pela Direc
ção-Geral de Estudos do Parlamento Europeu e, em
especial, o documento de trabalho "25 anos de Coo
peração Interparlamentar entre a União Européia e a
América Latina", editado para comemorar o XXVani
versário da conferência interparlamentar. Agradece,
igualmente, ao IRELA a elaboração de um documen
to de base para a XIV Conferência Interparlamentar.

- Foram apresentados à Conferência quatro re
latórios:

• "A perspectiva económica e social da América
Latina e da sua relação com a União Européia", do
Senador Fernando SOLANA (México), relator, Prime
iro Presidente de turno do Parlamento Lati
no-americano;

• "A União Européia e a América Latina: juntas
face ao próximo século", do Deputado Gerardo
GALEOTE QUECEDO (Espanha), relator, por parte
do Parlamento Europeu;

• "Educação para o trabalho num mundo globa
Iizado", o do Deputado Ney LOPES (Brasil), relator,
por parte do Parlamento Latino-americano, e

• "O papel da educação nas relações Euro
pa-América Latina", do Deputado Rolf L1NKHOR (Ale.
manha), relator, por parte do Parlamento Europeu.

- No âmbito da Conferência, realizaram-se reu
niões separadas das duas Delegações do Parlamen
to Europeu com os representantes das diversas su
bregiões da América Latina:
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• a Delegação para as relações com os países
da América do 'Sul e o Mercosul reuniu-se com as re
presentações do Mercosul e da Comunidade Andina
e a Delegação para as relações com os países da
América Central e o México reuniu-se, por seu turno,
com os representantes da América Central e do Par
lamento Centro-americano e com a Delegação do
México.

- Teve lugar, na quarta-feira, 17 de Março, um
debate sobre questões actuais e urgentes, que incidiu
sobre os seguintes temas:

• Processo de paz na Colômbia;
• Crise financeira no Brasil e conseqüências pa

ra América Latina;
• Crise no Kosovo;
• Agenda 2000 e conseqüências para a América

Latina.
- A Conferência foi encerrada em 18 de Março

de 1999, com intervenções de José Ignacio Salafran
ca Sanchez-Neyra, Presidente da Delegação para
as relações com os países da América Central e o
México, da Deputada Ana Miranda de Lage, Presi
dente da Delegação para as relações com os países
da América do Sul e o Mercosul, e do Deputado Hum
berto Celli, Presidente cessante do Parlamento Lati
no-americano.

- O presente Acto Final foi aprovado pela Con
ferência.

Anexo

MENSAGEM

da
A XIV Conferência Interparlamentar União Eu-

ropéia-América Latina
(Bruxelas, 16-18 de Março de 1999)
para a
Cúpula de Chefes de Estado e de Governo
da União Européia, da América Latina e das Ca

raíbas
(Rio de Janeiro, 28-29 de Junho de 1999)
A XIV Conferência Interparlamentar União Eu

ropéia-América Latina, reunida em Bruxelas, de 16 a
18 de Março de 1999, saúda a Primeira Cúpula de
Chefes de Estado e de Governo da União Européia,
da América Latina e das Caraíbas, e considera que o
estabelecimento de uma nova relação entre as duas
regiões deve basear-se nos seguintes aspectos:

1 - a institucionalização do diálogo político me
diante a reunião periódica dos Chefes de Estado e de
Governo, com uma representação de ambos os Par-

lamentos como órgãos de legitimação democrática
desse diálogo.

2 - Situar a educação no cerne do desenvolvi
mento económico e social dos nossos povos. Na era
do conhecimento, é inaceitável o atraso de algumas
regiões da América Latina em matéria de educação.
Por isso, é necessário que se estabeleçam metas,
tanto quantitativas, como qualitativas. Neste contex
to, considera que as regiões com uma escolaridade
de duração inferior a dez anos, deveriam dedicar, a
partir de recursos públicos e privados, pelo menos 7%
do seu produto interno à educação e propõe um im
pulso decidido às acções comuns, tendo em vista de
senvolver o Programa ALFA, dotando de autonomia
um ambicioso programa de intercâmbio de jovens es
tudantes universitários entre as universidades euro
péias e as universidades latino-americanas, bem co
mo o acesso aos Programas Leonardo e Sócrates; do
mesmo modo, solicita-se a criação de um banco de
dados de recursos humanos de nível médio, entre a
Europa e a América Latina, que possa favorecer o
acesso e os intercâmbios de informações de tipo pro
fissional entre as duas regiões.

3 - A consolidação das relações económicas ..:.
cujo fim último deve consistir no bem-estar do indiví
duo e no equilíbrio da sociedade - e comerciais entre
ambas as regiões deverá ser levada a cabo através
da liberalização do comércio, em conformidade com
as normas da OMC; em virtude disso, a Conferência
pede aos Chefes de Estado e de Governo que impul
sionem a adaptação dos mecanismos contratuais
existentes e que as negociações em curso entre a
União Européia e o México, e com o Mercosul e o Chi
le, sejam concluídas no prazo mais curto possível e,
em qualquer caso, até 31 de dezembro de 1999.

4 - A procura de soluções imaginativas e efica
zes para aumentar o fluxo de investimentos entre am
bas as regiões, bem como para remediar os graves
efeitos da dívida externa nos países da América Lati
na, na linha das decisões tomadas após os devasta
dores efeitos do furacão Mitch, mediante o incremen
to dos recursos do Banco Europeu de Investimentos
destinados à América Latina.

5 - A extensão e o reforço da cooperação, com
a correspondente dotação orçamental orientada, com
caráter prioritário, para a erradicação da pobreza e da
exclusão social, dando ênfase a uma política de pro
moção social nas grandes cidades, bem como nas
áreas rurais mais desfavorecidas.

6 - A cooperação para a preservação dos recur
sos naturais e a melhoria do ambiente. Os pontos
concretos que os Chefes de Estado e de Governo da
União Européia e da América Latina poderão estabe-
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IElcer sobre esta matéria constituirão referências de
enorme relevância para impulsionar a conscienciali
zação e o esforço em matéria de proteção dos recur-

-sos naturais-e-do.habitat.. _
7 - O fomento da particopação e da integração

da mulher em todos os sectores, mediante programas
que tendam a erradicar qualquer tipo de discrimina
ção na vida económica e qualquer tipo de violência e
de abusos na vida social; neste sentido, apoia a reali
zação de uma Conferência União Européia/América
Latina, destinada a analisar e debater esta problemá
tica.

8 - a consolidação dos processos de integração
regional como factores indispensáveis para o desen
volvimento num mundo globalizado; neste sentido, a
Conferência exorta, sem prejuízo dos acordos bilate
rais e regionais em vigor e em curso de negociação, à
e~aboração de um ambicioso projecto de acordo glo
bal entre a União Européia e a Comunidade Lati
no-americana de Nações.

9 - O entendimento de que a globalização é
uma realidade com um enorme potencial mas que
contém também ameaças muito claras. De entre es
tas, destaca-se o desenvolvimento internacional do
crime organizado, o tráfico de drogas e o terrorismo,
que pesam severamente sobre a segurança pública.
Para enfrentar este problema, propõe-se a elabora
çiio de uma estratégia de colaboração global conjun
ta, flexível, especialmente nos domínios da informa
ção e da capacitação, entre as regiões que estarão
representadas na Cimeira do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Eduardo Paes para
urna Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. EDUARDO PAES (PFL - RJ. Como Lí
dor. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não po
dia deixar, nesta segunda-feira, de fazer um registro
sobre o absurdo que se está transformando a ques
tão da segurçmça pública no Rio de Janeiro.

Sabemos que o País inteiro vive um grave pro
blema relativp a seqOestros, a crimes, a homicídios e
a tudo o que vemos por aí. Aliás, há muito tempo, o
Rio de Janeiro vive uma situação muito particular que
se agrava agora com a entrada do Governador
Anthony Garotinho.

Estou dando um depoimento pessoal, Sr. Presi
dente.

Com todas as deficiências que o ex-Governador
Marcello Alencar possuía na área de segurança públi
ca, há muito tempo eu não entrava em uma comuni
dade carente do Rio de Janeiro e via tantos homens

armados, como se estivessem no meio de uma guer
ra.

Ontem, entrando em comunidades carentes 
por isso faço questão de fazer este registro -, fui abor
ãMo~ -três'vezes,-por bandidosriovens-armados~-Que
tentavam impedir minha entrada e pediam que me
identificasse. Só consegui entrar por ser Deputado
Federal. Trata-se de uma situação insustentável! A
sociedade do Rio de Janeiro não pode conviver com
isso. Aliás, o Governador Anthony Garotinho que, por
muito tempo, se disse um grande especialista na área
de segurança pública - até escreveu um livro sobre o
assunto -, deve tomar providências.

Durante a campanha eleitoral, S.Exa. divulgou
aos quatro ventos ser um grande entendedor do as
sunto, que havia escrito um livro e participado de cur
sos e seminários por todo o mundo. Mas o Governa
dor do Rio de Janeiro precisa tomar atitudes drásticas
para resolver oproblema da segurança pública no Rio
de Janeiro.

A população carente do Estado sofre, ao contrá
rio do que normalmente se imagina, pois os mais ri
cos são afetados. Observam-se crianças brincando
no meio de.homens e jovens armados, sem que haja
qualquer ação policial. Estou me referindo a lugares
próximos ao asfalto. Não estou falando de guetos iso
lados.

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, a divulgação
deste meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Conce

do a palavra ao Sr. Deputado Nicias Ribeiro, do
PSDB do Pará.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente;~Sras. e Srs. Deputa
dos, a Constituição, em seu art. 45, § 1Q, diz textual
mente:

Art. 45 : .
§ 12 • O número total de Deputados, bem

como a representação por Estado e pelo Dis
trito Federal, será estabelecido por lei com
piementar, proporcionalmente à população,
procedendo-se aos ajustes necessários, no
ano anterior às eleições, para que nenhuma
daquelas Unidades da Federação tenha me
nos de oito ou mais de setenta Deputados.

Sras. e Srs. Deputados, atendendo a esta dis
posição constitucional, em 30 de dezembro de 1993,
foi editada a Lei Complementar nQ 78, que fixou, para
a Legislatura 1995/1998, o número total de 513 mem
bros da Câmara dos Deputados e em 70 membros a
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representação do Estado de São Paulo, além de in
cumbir o colendo Tribunal Superior Eleitoral de, "fei
tos os cálculos de representação dos Estados e do
Distrito Federal", fornecer aos Tribunais Regionais
Eleitorais e aos..pMido_spolíticos o_número de vagas
a serem disputadas, nada mais.

O Tribunal Superior Eleitoral, entendendo não
ser da sua competência a fixação do número de re
presentantes dos Estados e do Distrito Federal para a
Câmara dos Deputados, resolveu, através da Resolu
ção de 12 de abril de 1994, em seu art. 1li, "considerar
mantida", para a Legislatura que se iniciou em 1995,
"a representação eleita em 1990 para a Câmara dos
Deputados, salvo em relação ao Estado de São Pau
lo, por força do disposto no art. 311 da Lei Complemen
tar nll 78, de 30 de dezembro de 1993...".

Como podemos sentir, a aludida Lei Comple
mentar nll 78 teve apenas um único propósito: au
mentar a representação do Estado de São Paulo de
60 para 70 Srs. Deputados, nada mais.

Muito embora concordemos com o aumento do
número de representantes do Estado de São Paulo,
para o limite máximo previsto no § 111 do art. 45 da
Constituição Federal, não podemos concordar, toda
via, com o desrespeito à proporcionalidade exigida
pelo mesmo dispositivo constitucional entre o número
de Deputados e a população de cada Estado e do
Distrito Federal. Como exemplo, citamos o Mara
nhão, que, tendo população inferior à do Pará, man
tém desde 1990 bancada numericamente superior à
daquele Estado. Situação igual verifica-se também
em relação ao Pará e Goiás, bem como entre Santa
Catarina e Goiás.

Como V.Exas. são sabedores, os censos se re
alizam em nosso País regularmente nos anos zeros.
Dessa forma, a Fundação IBGE, no Censo de 1990,
apurou a população paraense maior do que a do
Estado do Maranhão. Todavia, como as eleições para
a Câmara dos Deputados se realizaram antes da pu
blicação dos dados finais apurados pelo IBGE, nada
se podia fazer, e assim o Pará teria que se conformar
em ter, nesta Casa, uma representação numerica
mente inferior à do Estado do Maranhão, mesmo ten
do uma população numericamente superior à daque
le Estado.

Em relação ao Estado de Goiás, ocorreu um fa
to inédito, uma vez que a Constituição Federa', pro
mulgada em 5 de outubro de 1988, através do art. 13
do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias,
criou o Estado do Tocantins com área territorial des
membrada do Estado de Goiás. Assim sendo, nas
eleições de 1990 o então recém-criado Estado do To
cantins, em obediência ao § 111 do art. 45 da Constitui-

ção Federal, elegeu a sua representação composta
de 8 Deputados Federais, enquanto que o Estado de
Goiás, valendo-se do art. 411, § 211, do mesmo Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, manteve a
IIl.e-sma r~resentaç-ª(), como s~ªº tivesse peLdigo
área territorial nem população para o recém-criado
Estado do Tocantins. Assim, o Estado de Goiás, mes
mo tendo reduzido a sua população quase à metade,
elegeu em 1990 uma bancada de 17 Deputados Fe
derais, muito maior que a do Estado de Santa Catari
na, que, por sua vez e graças à criação do Estado do
Tocantins, passou a ter uma população numerica
mente superior à população residente na área territo
rial remanescente do Estado de Goiás.

Como V.Exas. podem perceber, esta Casa ca
minhou, na Legislatura 1991/1995, em total desacor
do com o.§ 111 do art. 45 da nossa atual Carta Magna,
que estabelece que o número de Deputados por
Estado e pelo Distrito Federal é proporcional às res
pectivas populações.

Entretanto, imaginávamos que no decurso da
quela Legislatura, conforme determina o mesmo art.
45, em seu § 1li, proceder-se-ia aos ajustes necessá
rios de forma a restabelecer a proporcionalidade exi
gida pela Constituição.

Contudo, para surpresa nossa, a Lei Complemen
tar nll 78, de 30 de dezembro de 1993, preocupou-se,
como já dito, apenas em aumentar a bancada de São
Paulo de 60 para 70 Srs. Deputados e, por conseguin
te, em aumentar o número total de Deputados Federais
de 503 para 513, e nada mais.

• Lamentavelmente, não houve a menor preocu
pação em se promover "os ajustes necessários", de
forma a restabelecer a proporcionalidade entre a re
presentação de cada Unidade da Federação e as su
as respectivas populações.

Porém, Sr. Presidente, mais lamentável ainda
foi o colendo Tribunal Superior Eleitoral, -através da
Resolução de 12 de abril de 1994, "considerar manti
da", para a Legislatura que se iniciou em 1995, "a re
presentação eleita em 1990 à Câmara d@s Deputados,
salvo em relação ao Estado de São Paulo, por força
do disposto no art. 311 da Lei Complementar nll 78, de
30 de dezembro de 199311

•

Assim, o Pará, que em 1993 tinha uma popula~l .
ção de 5.552.066 habitantes, elegeu nas eleições de
1994 uma representação de apenas 17 Deputados
Federais, enquanto o Estado do Maranhão elegeu
uma representação composta de 18 Parlamentares,
apesar de ter uma população constituída de apenas
5.086.527 pessoas.
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ComÇl se Vê, Q. Maranhão, r:nesmo tendo 465.539
habitantes a menos que o Estado'do Pará, teve o di
reito de eleger uma representação de 18 Srs. Deputa
dos, um a mais do que o Estado do Pará, para a Le
gislatura 1995/1999.

O mesmo aconteceu com o Estado de Santa
Catarina, que, mesmo tendo uma população de
4.675.603 habitantes, elegeu uma representação de
apenas 16 Deputados, enquanto que o Estado de Go
iás teve direito de eleger 17 Parlamentares, mesmo
tendo uma população de apenas 4.190.766 pessoas,
portanto 484.837 a menos que a população de Santa
Catarina.

Como é possível o Pará ter uma representação
nesta Casa numericamente igual à do Estado de Go
iás, quando o Pará tinha em 1994 uma população de
5.552.056 habitantes e Goiás apenas 4.190.766 pes
soas? Que proporcionalidade é essa que não obede
ce a nenhum parâmetro matemático?

Não há o que ser discutido. Um Estado com po
pulação superior à de um outro obviamente deve ter
uma representação numericamente superior à da
quele. Mas os fatos estavam consumados mais uma
vez, e nada se podia fazer àquela altura dos aconteci
mentos. Mais uma vez o Pará era prejudicado. Mais
uma vez o Pará tinha uma representação menor do
que aquela a que constitucionalmente tinha direito. E
mais uma vez esta Casa não respeitava a Constitui
ção por ela mesma lavrada e promulgada.

Esse fato me lembra o discurso do saudoso De
putado Ulysses Guimarães, na solenidade de promul
gação da nossa atual Carta Magna, que, aliás, foi pre
sidida por ele mesmo. Sobre a Constituição que havia
acabado de ser promulgada, disse o Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, Deputado Ulysses
Guimarães: "...Discordar? Sim. Contestá-Ia? Sim.
Descumpri-Ia? Jamais".

Coitado do Dr. Ulysses. Se nem a Câmara dos
Deputados respeita a chamada Constituição Cidadã,
corno exigir que os outros o façam? É lamentável.
AIi~is, Sr. Presidente, é vergonhoso que esta Casa
não dê o exemplo de respeito pela nossa Constitui
ção. Complementando o Dr. Ulysses, diríamos que a
Constituição pode ser discordada, pode ser contesta
da, pode ser emendada, porém jamais descumprida e
desrespeitada.

Por essas razões, e principalmente para restau
rar a proporcionalidade entre as representações por
Estado e pelo Distrito Federal e as respectivas popu
lações, no dia 4 de julho de 1997 apresentamos Pro
jeto de Lei Complementar que recebeu o número
180/97, regulamentando o aludido art. 45 da atual

Constituição e fixando o nÚl)1ero de Deputados de ca
da Estado e do Distrito Federal para a Legislatura
199912003.

Referido projeto foi encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça para receber parecer. Foi
nomeado Relator o então Deputado Asdrúbal Bentes,
do PMDB, que deu parecer favorável, na forma de um
substitutivo apresentado.

Pasmem, Srs. Deputados! Sequer o parecer foi
discutido na douta Comissão de Constituição e Justi
ça. Dessa forma, em 1998, mais uma vez o povo pa
raense elegeu uma representação numericamente in
ferior àquela a que o Pará tem direito. O mesmo acon
teceu com o Estado de Santa Catarina e com muitos
outros.

Na minha proposta, contida no Projeto de Lei
Complementar nll 180/97 e que se encontra na Co
missão de Constituição e Justiça, o número total de
membros da Câmara dos Deputados seria aumenta
do em mais 28 representantes, passando dos atuais
513 Deputados para 541, em razão do aumento das
bancadas dos Estados do Rio Grande do Sul, que au
mentaria 7, do Paraná, que aumentaria 4, de Pernam
buco, que aumentaria 3, do Ceará, que aumentaria 4,
do Pará, que aumentaria 5, do Maranhão, que au
mentaria 2, de Santa Catarina, que aumentaria 2, de
Goiás, que aumentaria 1, de Alagoas, que aumenta
ria 1, e do Rio Grande do Norte, que aumentaria 2.

Esses números, Sras. e Srs. Deputados, resta
belecem a proporcionalidade exigida pela Constitui
ção, em seu art. 45, entre a representação por Esta
dos e pelo Distrito Federal e as suas respectivas po
pulações. Ademais, esses números foram alcança
dos através de uma operação matemática conhecida
como progressão aritmética de razão constante, o
que a~segura a proporGional~e que buscamos.

E obvio, Sr. Presidente, que'Q~ números a que
este Deputado chegou não são nece~sariamente os
mesmos que esta Casa deve fixar paraà próxima Le
gislatura. Aliás, o número de representantes'Por Esta
do, constante no substitutivo do ilustre Relator da Co
missão de Constituição e Justiça e dê'Redação, é..9_u
tro, totalmente diferente daquele a que este Pari&
mentar chegou.

Seguramente não é o número de Deputados por'
Estado que está em discussão, mas sim o restabele
cimento da proporcionalidade entre o número de re
presentantes nesta Casa e a população de cada
Estado e do Distrito Federal.

Na verdade, o que não podemos admitir é que
Estados com população menor tenham representa
ção maior, em detrimento daqueles cuja população
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seja numericamente maior. Essa inconstitucionalida
de verificada na desproporção evidente entre as re
presentações por Estado nesta Casa é insuportável e
inadmissível. Portanto, clamamos uma solução à Me
sa Diretora.

Na semana passada, em brilhante discurso na
Câmara dos Deputados, o Presidente Michel Temer
anunciou reformas no Regimento Interno, votação da
reforma tributária, da reforma política, etc.

Pois bem, que a Mesa Diretora comece por res
tabelecer a ordem constitucional dentro desta Casa,
restaurando a proporcionalidade entre a representa
ção por Estado e pelo Distrito Federal e suas respecti
vas populações.

Este é o apelo que faço desta tribuna ao Presi
dente Michel Temer e aos demais membros da Mesa
Diretora: que, se possível, seja corrigida a injustiça
para com o Pará e Santa Catarina ainda nesta Legis
latura.

Sr. Presidente, não podemos continuar com o
quadro que aí está. Meu Estado, por meus cálculos,
deveria ter elegido 22 Deputados Federais, e nova
mente, pela terceira vez, elegeu 17. Comparativa
mente, vemos, por exemplo, que o Maranhão, Estado
com população menor, em três eleições consecuti
vas, elegeu 18 Parlamentares.

Situação igual se vê na comparação entre Goiás
e Santa Catarina. Entendo que a Câmara dos Depu
tados deva ser a primeira Casa neste País a fazer
cumprir a Constituição que ela mesma escreveu.

Ouço, com alegria, o ilustre Deputado Jorge
Costa, meu conterrâneo do Pará.

O Sr. Jorge Costa - Nobre Deputado Nicias Ri
beiro, é uma satisfação muito grande poder apar
teá-Io. Embora não com o brilhantismo de suas pala
vr~s, tenho a dizer que o assunto abordado por
V.Exa. foi tão cristalino que não é necessário pratica
mente nenhum acréscimo, nenhum reparo. Entretan
to, ressalto que o tema de que V.Exa. está tratando
diz respeito a um direito não dos Parlamentares, mas
do povo. Será o povo que se beneficiará com a corre
ção na proporcionalidade. Conte V.Exa. com nosso
apolo solidário na luta para que se restabeleça esse
direito do povo brasileiro e do povo da nossa terra.
Multo obrigado.

OSR. NICIAS RIBEIRO - Agradeço a V.Exa. o
aparte. Mas permita-me dizer que o Pará, quando dei
xa de ter direito a cinco novas cadeiras, passa a ter
prejuízos, porque deixamos de ter cinco novos espa
ços numa Casa tão grandiosa quanto a Câmara dos
Deputados do Brasil.

O Sr. Jorge Costa - Em conseqüência, é o po-
vo que sofre.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Com certeza.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Babá.
O Sr. Babá - Nobre Deputado Nicias Ribeiro,

essa situação do nosso Estado na Casa já vem sendo
discutida, como V.Exa. bem disse. Na verdade, tra
ta-se de questão de direito constitucional, que é ver
dadeira, inclusive já era para ter sido resolvida há du
as Legislaturas. Mas o Estado do Pará também vem
sofrendo problemas ligados à Companhia Vale do Rio
Doce, em torno dos quais é necessário que toda a
bancada paraense se una. V.Exa. mesmo sabe que o
jornal O Liberal, no domingo, denunciou que a Vale
do Rio Doce sonegou imposto ao Pará, um Estado
carente como o nosso. Tornou-se necessária a inter
venção da Secretaria da Fazenda, que aplicou-lhe a
multa de 101 milhões, uma vez que a empresa só vi
.nha pagando 300 mil reais de imposto ao Estado do
Pará. Para complicar mais a situação, há a denúncia
do Projeto Salobo. V.Exa. sabe da luta de todo o
Estado para que ali seja montado o Projeto Salobo,
com vistas à exploração de cobre na região, a fim de
que o Brasil não importe o metal do Chile e de outros
países. Infelizmente, porém, depois da privatização, a
empresa simplesmente engavetou o projeto. Uma
das promessas feitas, quando se falava em privatiza
ção da Vale do Rio Doce, era que o Projeto Salobo
seria instalado - discutia-se se seria em Parauapebas
ou em-Marabá, e acabou se decidindo por Marabá-,
mas agora está engavetado. Isso traz prejuízo para o
Brasil, que poderia receber investimentos muito altos
- cerca de 18 bilhões para o País e, obviamente, para
o nosso Estado. Só no ano passado, o Brasil importou
600 milhões de concentrado de cobre do Chile e da
Bolívia, quando poderíamos estar produzindo o metal
em nosso Estado. É lamentável que esses fatos
aconteçam. Minha observação se soma ao que
V.Exa. está abordando, ou seja, à necessidade de se
ter uma bancada maior. Mas o importante é ressaltar
que essa bancada de 17 Deputados, s.em sombra de
dúvida, tem de se unir para denunciar esses fatos e
exigir da Companhia Vale do Rio Doce a implantação
do Projeto Salobo no Estado do Pará.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Deputado Babá,
agradeço-lhe o aparte. Evidentemente V.Exa. tem to
da a razão. O fato de nós, do Pará, não termos mais 5
Deputados é uma forma de castração dos nossos di
reitos. Como V.Exa. disse, também no que se refere à
Companhia Vale do Rio Doce, castra-se o direito de
nosso Estado desenvolver-se.
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Deputado. Paulo Paim, lembro a V.Exa., que é
do'R'ia Grande do Sui, que a Companhia Vale do Rio
Doce situa-se exatamente no Projeto Grande Cara
jás. De lá, ao longo do tempo, ao longo de décadas,
leva-se o nosso ferro, o nosso manganês, todo o nos
so minério e o ouro de Serra Pelada. Para nós, do Pa
rá, só são deixados os buracos e os problemas socia
is, com muita miséria. E meu Estado tem de conviver
com essas questões e administrá-Ias.

Portanto, levantamo-nos contra esses fatos. O
Pará tem de dizer basta. Ele não pode mais aceitar
ser o almoxarifado desta Nação. Ele precisa verticali
ZBlr sua economia de tal sorte que possamos atender
aos anseios da nossa gente. O Pará deve ser um
Estado progressista, tendo a sua gente melhores dias)
para quitar seus débitos.

Ouço, com alegria, o meu coestaduano, Deputado
Dnusdeth Pantoja, do PFL.

O Sr. Deusdeth Pantoja - Meu caro Deputado
Nicias Ribeiro, companheiro da bancada do Pará,
quero, neste momento, congratular-me com V.Exa.
poreste pronunciamento. O que se vê com relação ao
Norte e ao Pará são exatamente essas distorções. E
V.Exa. acaba 'de apresentar, entre tantas, mais uma:
o número de representantes do nosso Estado, que
deveria ser de 25 e atualmente é de 17. Ainda hoje ti
ve oportunidade de participar de uma cerimônia na
Presidência da República com o Ministro da Educa
ção e com o Presidente Fernando Henrique, oportuni
dade em que destaquei a situação em que o Pará se
encontra, como mero produtor de matéria-prima; de
ferro, de manganês e de tantos outros produtos. Fala
mos também da necessidade da verticalização no
Estado do Pará e, naquele momento, propusemos a
criação de escolas, hoje transformadas em Centro de
Estudo Tecnológico, na região do Carajás, Trombe
tas e na nossa microrregião, o Baixo Tocantins. Nada
mais tendo a dizer, congratulo-me com V.Exa. por
seu discurso e afirmo que V.Exa. tem companheiros
'como os Deputados Jorge Costa, Babá e Deusdeth
Pantoja do seu lado, para lutar pelos interesses do
Estado do Pará. Obrigado.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Tenha certeza da mi
nha alegria em ser aparteado por V.Exa. Da mesma
forma, creio, com absoluta segurança, que juntos fa
remos uma grlVlde trmcheira em favor dos interesses
do nosso Estatlo do Pará.

Sr. Presidente, Deputado Severino Cavalcanti,
é uma al9f:1ria tê-lo agora na condução dos trabalhos.
Fiz aqui um pronunciamento sobre a desproporciona
Iidade entre o número de representantes, nesta Casa,
do meu Estado em relação aos Estados do Maranhão

e dê Goiás, do Estado de Goiás em relação ao Estado
de Santa Catarina, enfim, defendo que esta Casa res
peite a Constituição que ela mesma elaborou e todos
juramos defender e fazer cumprir.

Termino meu pronunciamento fazendo um ape
Io à Mesa Diretora para que encontre uma fórmula de
fazer coni que o Plenário desta Casa espelhe a di
mensão proporcional da população brasileira em todo
este País continente.

Muito obrigado pela atenção, Sras. eSrs. Deputados.
Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Nicias Ribeiro, fique certo de que a Mesa
analisará a proposta de V.Exa. como sendo, realmen
te, de justiça para aqueles Estados que estão sendo
preteridos na sua representação nesta Casa. Será
encaminhado o apelo de V.Exa.

Durante o discurso do Sr. Nícias Ribei
ro, o Sr. Saulo Pedrosa, § 2!J do artigo 18 do
Regimento Interno deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Severino Ca
valcanti, 2fl Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à

VI- HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Nos termos do art. 68, § 1li, do Regimento Interno, es
ta Presidência prorroga a presente sessão para co
memorar o Dia Internacional pela Eliminação da Dis
criminação Racial.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo
Paim, Autor da proposição.

O SR. PAULO PAIN (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
dia 21 de março simboliza o Dia Internacional pela Eli
minação do Racismo.

Esta data, assumida tardiamente, em 1966, pe
las Nações Unidas, evoca o massacre de Shaperville,
acontecido em 1960, quando dezenas de pessoas
negras~ manifestando-se em ato pacífico contra o
apartheld, foram massacradas na África do Sul.

Oque foi a luta contra oapartheid? Foi não só a
luta contra o preconceito racial, mas também a luta
contra o arrocho salarial, uma luta dos negros para t~r

acesso à saúde, à educação, à terra, à moradia, ao
transporte, enfim, à liberdade. Era também uma luta
contra a política econômica e não social do governo
da minoria. Era a luta pela igualdade, pela justiça e
pela democracia.
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Naturalmente, Sr. "Presidente, tenho pedido a
realização desta sessão de homenagem ao longo dos
doze anos em que estou na Casa e, neste momento,
gostaria de fazer um paralelo sobre a situação do tra
balhador brasileiro e o massacre de Shaperville.

Aproveitamos esta data histórica para demons
trar a nossa preocupação com relação à grave crise
social em que o nosso País está mergulhado. Sabe
mos que a história é cíclica - os acontecimentos de
Shaperville podem repetir-se no Brasil. O desempre
go, o salário mínimo indigno, os proventos dos apo
sentados e pensionistas, os vencimentos congelados
dos servidores públicos, a taxa de juros e a inflação
atingem diretamente a maioria da população - bran
cos, negros e mestiços.

O massacre de Shapervílle mostra todo um mo
vimento preconceituoso da época que visava extin
guir toda uma raça na África do Sul. O que existe hoje
no Brasil, com a desculpa da economia globalizada,
não é somente o massacre de uma raça, mas sim a
extinção de uma classe, a classe trabalhadora.

A lógica do Governo em relação aos salários é
perversa e lembra o marketlng do nazismo nas pala
vras que Goebells colocava na boca de Hitler, mos
trando que uma mentira muitas vezes repetida passa
por verdade. Racismo e nazismo não só rimam, como
se encontram nas ações daqueles que desejam a
barbárie - aos amigos do rei, tudo; ao povo, nada.

Alguns poderiam perguntar neste plenário: "O
que tem isso a ver com o salário dos trabalhadores?"
Tem tudo a ver. O Governo vende a imagem de que
os salários são responsáveis pela inflação. É tão con
vincente na sua mentira que pesquisa divulgada re
centemente aponta que 31 % da população brasileira
acredita nessa inverdade. É como se aqueles que au
mentam preços, tarifas, alimentos, combustíveis, re
médios, juros, dívida interna e externa e influenciam
na variação do câmbio não tivessem nenhuma culpa
pela inflação.

A posição do Governo de não querer discutir a
reposição salarial, o salário mínimo e a situação do
conjunto dos trabalhadores, no nosso entendimento,
é absurda. O Executivo hoje empurra o assunto com
a barriga, contando com a edição certa, no dia 1!l de
maio, de mais uma medida provisória que manterá
congelado o salário dos trabalhadores. Por isso a luta
pela reposição salarial continua, queiram ou não os
Goebells da vida.

No dia 21 de março lembramos, sim, Shapervílle
- talvez seja o momento de nos perguntarmos se
existe alguém mais discriminado neste País do que
os trabalhadores. Com certeza, não. Se o trabalhador

for negro, então, sofre discriminação dupla, pela sua
cor e pela sua classe.

Com a aprovação da CPMF, o Governo passou
a dizer que é imprescindível a reforma política, como
se extinguir os pequenos partidos fosse resposta pa
ra todos os nossos males. Claro que sabemos, Sr.
Presidente, que essa é mais uma forma de procurar
assunto para que o Congresso Nacional não discuta
matérias como essa por nós destacada.

A prevalecer esse entendimento, mais uma vez
esta Casa vai delegar ao Poder Executivo a prerroga
tiva de legislar sobre matéria fundamental para 100
milhões de brasileiros que dependem do salário míni
mo, entre eles trabalhadores, aposentados, pensio
nistas e os que recebem o seguro-desemprego. Não
podemos permitir que isso aconteça. Repito, Sr. Pre
sidente: não são 100 milhões que recebem o salário
mínimo; são 100 milhões que dependem daqueles
poucos que recebem o mínimo.

O prestígio do Presidente da República despen
ca, conforme apontam as pesquis?s. O momento de
grave crise que vivemos não· dispensa essa discus
são. O Congresso Nacional não pode omitir-se ante o
desemprego, a miséria e a exclusão a que estão sen
do levados os trabalhadores.

Ofim do apartheid, na África doSul, deu certo tam·
bém porque a Central dos Trabalhadores Sul-Africanos
soube unir a luta contra o racismo às questões sociais,
econômicas e políticas, à democracia e à liberdade.

Aqui no Brasil estamos assistindo ao que alguns
chamam de luta de titãs entre o Poder Judiciário e o
Presidente do Congresso Nacional, que, por sua vez,
quer instalar uma CPI para investigar o Judiciário.
De uma coisa temos certeza: entre o mar e o roche
do, o sacrificado será o marisco. Nesse jogo, quem
acabará perdendo não é o Judiciário nem o Con
gresso, mas, sim, os assalariados. O TST sen
tir-se-á inibido em deliberar pela recuperação dos sa
lários, em face da ameaça de extinção da própriaJus
tiça do Trabalho.

\ Vejam a que ponto chegamos em nossa demo-
c~acja: um Poder ameaça o outro, mas quem arca
cornos prejuízos é o trabalhador. Em qualquer país
sério"que preserve a independência dos três Pode
res, fatos lamentáveiscomo esse por certo não acon
teceriam. Relembramos a célebre frase atribuída ao
ex-Presidente da França, Charles De Gaulle, referin
do-se ao Brasil: "Que país é este?"

Desejamos relembrar ao Presidente da Repúbli
ca, aos seus Ministros e aos principais líderes do Go
verno alguns fatos históricos relacionados com a luta
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dos povos. Entretanto, antes de fazê-lo, ouço, com
prazer, o nobre Deputado Inácio Arruda.

O Sr. Inácio Arruda - Deputado Paulo Paim,
inicialmente, desejo saudá-lo pela iniciativa de conci
tar a Câmara dos Deputados a realizar sessão solene
destinada a marcar a passagem de uma data signifi
cativa na luta dos povos, particularmente do povo
brasileiro. Trata-se da luta contra a discriminação ra
cial, que, como bem disse V.Exa., hoje não se limita à
raça em si, mas engloba a discriminação social, que é
ampla e atinge todos os setores da sociedade brasile
ira. Gostaria de registrar, para que V.Exa. possa enu
merar entre os diversos fatos históricos, um fato notó
rio de discriminação no nosso País: a luta dos campo
neses brasileiros que se transformaram, no final do
século, nos sem-terra, nos despossuídos de meios
para produzir e, com isso, melhorar sua vida e a do
povo brasileiro. Faço essa referência em função da
presença dos sem-terra, há quinze dias, na frente da
sede do Incra no Estado do Ceará. Eles estão acam
pados debaixo, infelizmente, não só do sol, mas tam
bém da chuva. A combinação dos dois fatores leva
inúmeros sem-terra a ter de esmorecer, debilitados
que estão em sua saúde por causa do problema cli
mático. Mas a sua resistência mostra a justeza da ca
usa e o valor histórico da batalha pela reforma agrária
em nosso País. Imagine V.Exa. a situação de um ho
mem que não tinha nada de sério como De Gaulle,
um direitista da França, ter de se valer de uma frase
em cima de um presidente de um país que se mantém
até hoje com a pecha de país colonizado. E só um
presidente colonizado como Fernando Henrique Car
doso pode manter a nossa Nação da forma como tem
mantido. Parabenizo V.Exa., nobre Deputado Paulo
Paim, pela iniciativa de marcar esta data, de não dei
xá-Ia passar despercebida, pois trata-se da data da
luta de todos os povos, inclusive o povo brasileiro,
contra a discriminação.

O SR. PAULO PAIM - Agradeço ao nobre De
putado Inácio Arruda o aparte, que, naturalmente, se
rá inserido no meu pronunCiamento.

Sr. Presidente, falava eu acerca da história dos
povos, e a recomendação que passo a dar ao Gover
no é que estude um pouco a vida do pequeno Buda,
contada em prosa, verso e até em filmes. Nessa his
tória, fica claro que o pai do pequeno Buda o manti
nha em um palácio que era quase uma fortaleza, on
de tudo era riqueza e fartura. Mas um dia o pequeno
Buda desafiou seu pai, saiu da fortaleza e conheceu a
pobreza e amiséria de seu povo. Apartir daí, transfor
mou-se e passou a preocupar-se somente com o
bem-estar da população, deixando de lado os bajula
dores e os gananciosos ocupantes do palácio.

Num outro extremo, deixaria um recado para os
intelectuais palaci~nos que se dizem oriundos da es
querda. Na Revolução Francesa, enquanto os inte
lectuais encastelados discutiam a elaboração de um
documento revolucionário, o povo já fazia revolução
na ruas. Ficaram perplexos ao perceber que o povo
não queria documentos filosóficos e já fazia a revolu
ção por pão, trabalho e liberdade.

Poderíamos, Sr. Presidente, citar também a luta
do povo africano pelo fim do apartheid. O Governo
da minoria tanto explorou e humilhou a maioria negra
até que foi derrotado pelo rufar dos tambores nas al
deias e nas ruas de Pretória a Johanesburgo. Foi a vi
tória da lança, da justiça e da vida contra os tanques e
as baionetas do governo racista. Nas urnas, o povo
mostrou que tinha razão. A vitória de Nelson Mandela
foi estupenda. A vida nos mostra que a história se re
pete, e, na virada do milênio, tudo pode acontecer;
aqui no Brasil, também.

Sr. Presidente, quem assiste aos telejornais lê
os jornais ou escuta rádio notará que a violência ocupa
o espaço principal das notícias. Outro espaço é ocu
pado pelas informações que dão conta do aumento
dos preços çje alimentos, remédios, combustíveis, ta
rifas, água, luz.

Não nos podemos esquecer de que o real muda
de valor todos os dias ea inflação continua em ascen
são. Quanto aos juros praticados no País, não há
comparação possível com outras taxas em toda a his
tória da humanidade. Não nos esqueçamos de que os
casos de racismo se estão multiplicando, inclusive
sendo divulgados pela imprensa. Quantos até hoje fo
ram punidos? Poucos, muito poucos.

Como se não bastasse tudo isso, as manchetes
destacam que o desemprego nas capitais ultrapassa
a casa dos 20%, com destaque ao recorde de Brasí
lia. Os salários, por sua vez, continuam congelados
há praticamente cinco anos, e o Governo surpreende
atodos dizendo que está tudo bem e que os culpados
por uma inflação que possa vir são aqueles que que
rem descongelar os salários. O Governo deveria criti
car aqueles que aumentam preços, juros e não os sa
lários.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Pauto Paim, o tempo de V.Exa. já está es
gotado, mas a Mesa lhe concede mais um minuto.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, vou ape
lar para a tolerância de V.Exa., porque entendo ser
este um assunto que, mesmo no adiantado da hora,
interessa ao conjunto do povo brasileiro.

Respeito todos os Parlamentares que aqui ex
põem as suas posições, mas entendo que questão
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como esta, que, tenho certeza, diz do dia-a-dia do
nosso povo, também seria importante que aqui tives
se um espaço privilegiado.

Por isso, faço um apelo a V.Exa. para que possa
concluir meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Paulo Paim, temos mais dois oradores que
querem, como V.Exa., participar desta sessão em ho
menagem ao Dia Internacional para a Eliminação da
Discriminação Racial. Concederemos mais cinco mi
nutos a V.Exa.

O SR. PAULO PAIM - Gostaria de dizer a
V.Exa., Sr. Presidente, que lamento que são só dois.
Gostaria de ficar aqui até às 10 horas da noite vendo
outros Parlamentares falando de assunto tão impor
tante.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Nobre Deputado, prorrogaria a sessão tantas vezes
quantas fossem necessárias, mas, como ainda há do
is oradores, concedo a V.Exa. mais cinco minutos.

O SR. PAULO PAIM - Agradeço a V.Exa., Sr.
Presidente. Vou tentar resumir meu pronunciamento,
dizendo que a lógica do Governo é perversa. O Go
verno vende a imagem para a sociedade de que, se
os preços aumentarem, gerando inflação, e se esse
correspondente da inflação for incorporado ao salário
do trabalhador, no outro dia, haverá novo aumento
dos preços.

Ora, Sr. Presidente, tudo pode aumentar, me
nos os salários, porque daí a âncora vai ser o salário
do trabalhador para reconduzir o processo inflacioná
rio. É lamentável.

Deveriam ser prejudicados aqueles que estabe
leceram o aumento de preços, juros, tarifas, e não o
trabalhador, que já recebe atrasado aquilo a que tem
direito. O Executivo deveria educá-los, mostrando
quem são os verdadeiros culpados pela inflação. O
resultado inflacionário não pode retornar aos preços
só porque foi incorporado aos salários. É inadmissível
que os detentores do capital não aceitem esse fato.

Salário não causa inflação; a reposição que os
trabalhadores querem é a das perdas, que já vem tar
de. Tenho dito e repito que a lógica do Governo é per
versa e terrorista, negando todos os fatos.

Por sua vez, o Legislativo tem que assumir sua
responsabilidade e' até mesmo sua parcela de culpa,
pois desde 1995 se omite em deliberar sobre a ques
tão salarial.

Sr. Presidente, esperamos que esses 39 dias
que antecedem o dia 111 de maio, Dia Internacional do
Trabalho, sirvam para esta Casa votar o Projeto de
lei nll 001 , de 1995, de nossa autoria, que eleva o sa-

lário mínimo a 208 reais e garante a reposição dos sa
lários de todos os trabalhadores.

Finalizamos, dizendo que aqui citei Shaperville,
Buda, a Revolução Francesa, mas gostaria de falar
também sobre um assunto mais do momento. Olhe
mos para o Equador. Quando o governo resolveu au
mentar preços e tarifas, o povo foi às ruas, e o gover
no teve que recuar.

Sr. Presidente, sou autor da lei nll 9.459/97, que
diz que todo crime de racismo leva o cidadão à cade
ia por até três anos e ainda impõe multa. Fiquei preo
cupado quando ouvi um Deputado dizer aqui que o
crime do Deputado Remi Trinta foi o de injúria.

Gostaria de lembrar - isso deve ser destacado
para o conhecimento do público - que a lei de nossa
autoria, aprovada pela Casa, diz no seu § 32 que, se a
injúria consiste na utilização de elementos referentes
a raça, cor, etnia, religião ou origem, a pena é reclu
são de um a três anos e multa.

Sr. Presidente, o debate realizado ,nesta Casa
foi importante, porque o cidadão comum tem de sa
ber: se o Deputado Remi Trinta não fosse Parlamen
tar, estaria cumprindo pena de até três anos. Então, é
importante que exista uma lei que ponha no cárcere
todo aquele que for pego em flagrante, cometendo
crime de racismo.

Respeito a decisão da Câmara dos Deputados
no caso Remi Trinta, em que ficou claro, pelo menos,
que o autor de crime de injúria por racismo irá para a
cadeia - isso só não aconteceu porque se tratava de
um Parlamentar.

Citaremos novamente a lei nll 9.459, de 1997,
porque infelizmente notamos que no debate do as
sunto em questão inúmeros Deputados demonstra
ram não conhecer o art. 2l1, § 3l1, da referida lei, que
dispõe:

§ 32• Se a injúria consiste na utilização
de elementos referentes a raça:cor, etnia, re
Iigiãoou origem. Pena: reclusão'de um a três
anos e multa. .

Sras. e Srs. Deputados, não seria este o mo
mento de processar o Estado por crime de preconcei
to contra a classe trabalhadora, aposentados e pensi
onistas? A luta hoje, sem sombra de dúvida, não é so
mente contra o preconceito de raça, mas também o
~d~_ .

Pelo fim da discriminação, reagiremos dizendo
"não", mostrando que aprendemos a lição do poema
do inesquecível Vinícius de Moraes: "O operário em
construção aprendeu a dizer "não".

Não ao extermínio dos servidores públicosl
Não ao genocídio dos aposentados epensionistas!
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Não ao oesempr,ego!
Não à falência da Educação e da Saúde!
Não ao congelamento do salário mínimo!
Não ao congelamento do salário do conjunto

dos trabalhadores!
Não ao preconceito de cor e de classe!
Não às discriminações!
Sim à vida!
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Deputado Paulo Paim, a Mesa está solidária com
V.Exa. Quanto ao caso do Deputado Remi Trinta, não
houve flagrante algum. Ele não foi preso em flagran
te. Houve, sim, uma arbitrariedade imensurável co
metida pelos agentes de polícia, que não respeitaram
nem o companheiro que estava presente.

Portanto, quero apenas fazer este registro, para
V.Exa. não ficar sem uma resposta.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, se me
permitir, direi que não julguei o Deputado Remi Trinta.
No meu pronunciamento digo inclusive que respeito
na íntegra a decisão da Câmara dos Deputados, mas
quero que a sociedade saiba que quem for pego em
flagrante cometendo crime de racismo vai para o cár
cere. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Foi exatamente o que não aconteceu com o Deputado
Remi Trinta.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Saulo Pedro
sa, que falará pelo PSDB. S.Exa. dispõe de cinco mi
nutos.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB-BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a discriminação racial é um dos senti
mentos mais vergonhosos e repugnantes que se ma
nifestam no espírito humano. Nada mais cruel, depri
mente e odioso do que a segregação de pessoas ou
grupos em função da cor, das peculiaridades nas fei
ções, da fala ou de hábitos que revelem determinada
origem étnica.

Esse é o sentimento contra o qual devem
unir-se todos 013 Qomens de todos os lugares do pla
neta. Ele é mcompatível com a dignidade e com os
valores maiores que orientam a trajetória de aproxi
mação entre os povos neste final de século. Sua eli
minação definitiva deve estar entre os objetivos de to
das as instituições criadas para lidar com os proble
mas sociais que flagelam a humanidade.

Nunca iremos realizar nossos anseios de eman
cipação da miséria e da violência que afetam tantos
milhões de pessoas enquanto sentimentos egoístas e
mesquinhos como este continuarem servindo de pre-

texto para perseguição, exclusão e mesmo guerra en
tre vizinhos.

A História está repleta de exemplos terríveis de
lutas infindáveis entre famílias, grupos e mesmo po
vos inteiros por causa da intolerância racial. Milhões
foram perseguidos, isolados, mesmo assassinados,
por causa de diferenças menores e insignificantes. E
a perseguição gera, em seguida, ressentimentos difí
ceis de contornar, que acabam produzindo vingança
e mais mortes.

Todos os dias somos surpreendidos com notíci
as de atentados e conflitos violentos entre diferentes
grupos étnicos. Em muitos casos são grupos quase
idênticos que, durante séculos, ocuparam áreas pró
ximas e possuem até mesmo antepassados comuns.
Essas lutas comprovam a absoluta insensatez da ati
tude discriminatória. No fundo, trata-se de inimizade
fútil e estúpida, de raiva acumulada em corações in
fantis e doentes, de ódio que se alimenta a si mesmo.

A discriminação étnica só pode ser praticada
por pessoas que não conseguem vencer suas própri
as limitações, que não tiveram coragem para enfren
tar seus medos e frustrações. Ela só prospera onde
falta maturidade, autoconhecimento e lucidez. Pre
conceito vil, representa a derrota da consciência para
as trevas, da generosidade para a inveja, da fraterni
dade para a covardia.

Se nutrimos profunda repulsa contra a discrimi
nação racial, guardamos também a esperança de que
esse sentimento possa ser banido do convívio huma
no. As imensas possibilidades trazidas pelas tecnolo
gias de comunicação estão mostrando a relatividade
de crenças e valores que, se devem ser preservados,
já não podem ser tomados como verdades absolutas
a serem impostas a todas as pessoas. Da mesma for
ma, torna-se ainda mais claro o quanto todas as raças
e culturas são incompletas, imperfeitas e mutáveis, e
o quanto nosso julgamento é falível e deve serapri
morado.

É por isso que a luta contra o preconceito deve
ser travada em duas frentes: uma institucional, outra
cultural. Na primeira, esperamos que os órgãos do
aparelho judiciário apliquem com rigor leis contra ati
tudes que firam os direitos dos cidadãos. Na segunda
frente, devemos, cada povo, assumir comportamento
exemplar, cuidando para que, em cada fam í1ia, em
cada escola, em cada meio de comunicação, sejam
definidos critérios educacionais que estimulem a soli
dariedade entre crianças e jovens e apaguem de uma
vez por todas de nossa memória o vício intolerável da
discriminação racial.
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Nós, no Brasil, aprendemos desde cedo a convi
ver com as diferenças. Nosso povo nasceu da fusão
de muitas raças. Pessoas das mais diversas origens,
hábitos e constituições físicas reuniram-se aqui em
busca de novas oportunidades. Encontraram um país
de dimensões continentais, no qual criaram seus fi
lhos em contato direto com crianças que traziam con
sigo tradições as mais variadas.

É claro que seria ingenuidade supor que não
existe discriminação entre nós. Ela existe, mas junto
com ela convive uma tendência forte à assimilação das
diferenças, como prova a miscigenação racial tão pre
sente em nossa história. Somos um país marcado pela
tolerância, pela hospitalidade epelo forte sentimento re
ligioso, fundado na comunhão e não-separação entre
os homens.

Neste momento de aproximação entre os po
vos, fala-se muito em parâmetros econômi
co-financeiros, em condições monetárias e livre trân
sito de capitais. Mas, tão ou mais importante do que
preencher certas condições estabelecidas por orga
nismos internacionais de controle financeiro, deveri
am os países, para participar do mundo globalizado,
mostrar que estão empenhados em defender os direi
tos humanos e lutar contra todo tipo de atitude discri
minatória.

O objetivo tem dimensões planetárias, pois a
verdadeira emancipação política da humanidade só
ocorrerá quando todos os povos souberem conviver
em harmonia. Mas ocaminho até lá começa nas cida
des, nas vilas, nas comunidades, nas famílias.

Assim, nós, brasileiros, estamos' -empenhados
em participar do esforço internacional que tem esta
data como referência. Eo fazemos assumindo o com
promisso de que iremos trabalhar para mudar ou
aperfeiçoar os hábitos e mentalidades que, ao longo
dos tempos, deixaram qualquer traço de preconceito
étnico.

No fundo, a discriminação racial não passa de
uma rixa entre irmãos, pois todos os homens vieram
de uma mesma origem. Por isso, o que hoje preten
demos é nada mais do que reunir e reconciliar a gran
de família humana.

É o que tenho a dizer..
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Concedo a palavra ao Deputado Babá, pelo PT.
V.Exa. disporá de cinco minutos.

O SR. BABÁ (PT-PA. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramen
te, gostaria de parabenizar o companheiro Paulo Pa
im por ter sugerido esta sessão de homenagem, que,
infelizmente, se encontra vazia. Na verdade, ela me-

recia a presença não apenas de Parlamentares, mas
de representantes de outras entidades do movimento
social.

Vamos discutir o problema do racismo na mes
ma linha apresentada pelo companheiro Paulo Paim,
como uma questão de classe, porque foi sempre as
sim que a população negra foi utilizada pelo sistema
capitalista, desde quando começaram os primeiros
tráficos para o Brasil, que já se desenvolviam para ou
tros povos. A população africana foi duramente per
seguida pelos impérios português e espanhol, a fim
de fornecer escravos para os países aonde chega
vam. Aqui esse processo foi muito grave.

No século retrasado, um dos grandes produtos
de comércio com esses países era justamente os na
vios negreiros, que faziam a riqueza de poucos em
função da vida humana. Quantos príncipes e prince
sas negras foram caçados para vir sofrer no tacão do
grande produtor de cana? Quantos negros morreram ~

na Guerra do Paraguai? Segundo dados históricos,
metade da população negra da época foi dizimada
durante ela, porque era colocada na linha de frente
dessa guerra infeliz, que tinha o objetivo de massa
crar uma nação que se desenvolvia, o Paraguai, na
famosa e triste Tríplice Aliança.

Infelizmente, essa história prossegue no Brasil.
Dizem que aqui não há racismo, que o brasileiro é um
povo tranqüilo. Existe racismo, sim. Mas o principal
ponto são as questões sociais. Cem milhões de pes
soas estão vivendo abaixo do índice de pobreza, e 32
milhões, abaixo do de indigência. Grande parte dessa
população, com absoluta certeza, é negra ou descen
dente de negros. Se fizermos um levantamento socio
cultural, de árvore genealógica, vamos perceber que
grande parte da população brasileira tem sangue ne
gro em suas veias. Essa maioria não é reconhecida.
Mas vem sendo reconhecida por força de sua luta pa
ra poder conquistar esses direitos, assim como nos
Estados Unidos, onde já aconteceram fatos terríveis.
_ A luta dos trabalhadores não tem raça. Quando
a burguesia ataca os trabalhadores, ataca a todos, do
branco ao negro. Constatamos que já há alto índice
de pobreza entre a população branca nor
te-americana",:, não são apenas os negros. Afinal, a
globalização do sistema capitalista leva populações
inteiras ao desemprego.lioje existem nos Estados
Unidos, o coração do capitalismo, de 3 a 4 milhões de
homeless - sem lar -, que moram nas favelas por
trás da Casa Branca, nos esgotos de Nova Iorque,
que vivem nas ruas de Los Angeles - uma grande
quantidade é de jovens negros que estão sem oportu
nidade de emprego-, onde aconteceu um levante de
vido à morte de um negro por um policial, incendiando
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cerca de 5 lTlillojas. Granqe parte dos revoltosos era
de jovens -desempregados; que viviam nas ruas, sem
oportur1idade de vida.

Não podemos mais aceitar um presidente que fi
ca encastelado em sua solidão, no Palácio daAlvora
da, comendo brioches, enquanto a população passa
fome. E ainda tem a desfaçatez de dizer que o povo
brasileiro está comendo mais. Onde? Esse senhor
não sai às ruas para ver o que passa a população. Se
Fernando Henrique saísse, veria outra realidade.
Aliás, acho que tem medo de sair, porque a popula
ção não aceita mais ser achincalhada.

OSenador Antonio Carlos Magalhães disse que
o salário mínimo tem de ser desvinculado, para que o
Governo não tenha de dar aumento aos aposentados.
Pelo amor de Deusl Onde estamos? A maioria dos
aposentados recebem um salário mínimo, e ainda
querem desvinculá-lo do aumento, para que essas
pessoas, que passaram avida inteira trabalhando, não
recebam nada! Essa situação é absurda. CoitadosI
Passaram a vida inteira trabalhando, construindo este
País, recebem apenas um miserável salário mínimo,
que não chega a65 dólares, eainda querem desvincu
lar suas aposentadorias da lei do salário mínimo.

É o que pretende o Presidente do Congresso,
para, segundo ele, aumentar o salário mínimo. E ve
jam que se trata de um brutal aumento, fornecido com
o ~lpoio dos Deputados do PSDB, de 6%, oito reais,
como se fosse algo fantástico. O que dá para fazer
com oito reais uma família que está passando fome?

Os trabalhadores não vão ficar, como pensa o
Presidente Fernando Henrique, calados e omissos
nas suas casas. Vão para as ruas protestar, caso
continuem na situação em que se encontram.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
afilmação de direitos civis, políticos e sociais conti
nua, ainda na atualidade, a enfrentar, em todo o mun
do, sérios embates. No tocante ao Brasil, parte mais
pel'Sistente e insidiosa desses obstáculos decorre da
discriminação racial, dos preconceitos, ou seja, de juí
zos de valor que, apesar de não possuírem fundamen
to objetivo, apesar de injustificáveis, sobrevivem nutri
dos a partir de profundas raízes de origem cultural.

Assim, a Presidência da Câmara dos Deputa
dos julga-se no dever de participar do esforço e da

-mobilização que se pretende encarecer por intermé
dio da celebração do Dia Internacional para Elimina
ção da Discriminação Racial.

A questão racial encontra-se mesmo na gênese
das mais alarmantes desjQualdades brasileiras, que
prejudicam o próprio desenvolvimento do País. Vale
observar que o totatde 70,4 milhões de brasileiros

são negro~ o~ descendentes ele negros, de acordo
com levantamento realizado em 1997 pela Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios. Esse enorme
contingente corresponde a 45% da população brasi
leira, o que nos confere a condição de maior País, em
habitantes, de raça negra fora do continente africano.
Mesmo na África, apenas a Nigéria nos supera, com
seus 118 milhões de habitantes.

Nos Estados Unidos, país mais populoso que o
Brasil e onde também é especialmente notável a pre
sença do componente étnico e cultural de origem afri
cana, a população negra é bem menos numerosa do
que a registrada no Brasil. Não obstante, nos Estados
Unidos, já se alcançou estágio mais avançado de or
ganização da luta contra a discriminação racial.
> Um dos empecilhos à evolução do movimento
no Brasil deve-se ao fato de prevalecer entre nós a
forte influência do mito da democracia racial, que dis
simula e arrefece o confronto, mas não evita nem cura
as chagas abertas do racismo. Também a ampla mis
cigenação brasileira inclui-se entre os fatores que au
mentam a dificuldade em identificar precisamente a
dimensão e a gravidade dos efeitos do preconceito e
da discriminação racial. Mostram-se, porém, clara e
inegavelmente, as relações estreitas e diretas entre a
realidade de uma triste saga e a contundência dos
principais problemas brasileiros da atualidade.

Com efeito, o quadro gravíssimo de exclusão
que afeta a maioria da população negra no País im
põe desde o combate mais vigoroso contra todas as
espécies de doutrinas e manifestações de racismo
até a implementação de políticas específicas para re
paração dos prejuízos longamente acumulados por
conta do flagelo da incompreensão, da desunião e da
falta de humanidade, que criam divisões entre raças e
entre pobres e ricos.

Defende-se, pois, com razão, a autêntica, plena
e definitiva eliminação da discriminação racial, tendo
por base a adoção de medidas realmente capazes de
efetivara práticadajustiça social no Brasil, a igualdade
de direitos e oportunidades, com ênfase, em especial,
ao campo da educação eda capacitação profissional.

A Presidência da Câmara dos Deputados reite
ra, enfim, o integral apoio devido a esta causa, a este
justo e nobre anseio da maioria, que consiste na pró
pria valorização do povo brasileiro e que, por conse
guinte, tende a produzir os mais positivos resultados,
contribuindo, acima de qualquer outra iniciativa, para
o engrandecimento nacional e o progresso do País.

Parabenizo o ilustre Deputado que teve a inicia
tiva de prestar esta homenagem, que, certamente, é
também de toda a Casa. (Palmas.)



AVISOS

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 779, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES

EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 779, de 1999, que aprova o
texto das Modificações aos Convênios Constitutivos
da Corporação Financeira Internacional ~ CIF e do
Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD. Pendente de pareceres das.
Comissões: de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

Prazo vencido em 01/03/99.

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 781, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 781, de 1999, que aprova o
texto do Protocolo de Defesa da Concorrência do
Mercosul, assinado em Fortaleza, no dia 17 de
dezembro de 1996, bem como o respectivo Anexo,
assinado em Assunção, em 18 de junho de 1997.
Pendente de pareceres das Comissões: de
Economia, Indústria e Comércio; e de Constituição e
Justiça e de Redação.

Prazo vencido em 01/03/99.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

ORDEM DO DIA
URGÊNCIA

(Artigo 151, I, "j", elc art. 52, § 6° do Regimento
Interno)
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VI - ENCERRAMENTO Governo da República da Colômbia, em Cartagena
.. de fndias, em 7 de novembro de 1997. Pendente de

pareceres das Comissões: de Economia, Indústria e
Comércio; e de Constituição e Justiça e de Redação.

Prazo vencido em 25/02199.
o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
antes lembrando que amanhã haverá sessão solene,

às 90 horas, em homenagem aos 10 anos do Depar
tamento Nacional de Obras contra a Seca - DNOCS.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, terça-fei
ra, dia 23, às 14 horas, a seguinte

Discussão

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 776-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES

EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 776, de 1999, que aprova o
texto do Acordo de Comércio e Cooperação
Econômica, celebrado entre o Govemo da República
Eslovênia, em Liubliana, em 16 de junho de 1997;
tendo parecer da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação (Relator: Sr. Emerson
Kapaz). Pendente de parecer da Comissão de
Constítuição e Justiça e de Redação.

Prazo vencido em 25/02199.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 777, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 777, de 1999, que aprova o
texto do Acordo de Cooperação para Impedir o Uso
Ilegal de Precursores e Substâncias Oufmicas
Essenciais para o Processamento de Entorpecentes
e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o

I ~Emendas

Prazo para apresentação de emendas: 5 sessões ~
artigo 216, § 1° do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 8/99 (UBIRATAN AGUIAR) - Acrescenta
parágrafo ao art. 280 do Regimento Interno.

DECURSO: 2° DIA
ÚLTIMO DIA: 26-3-99
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11 • Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO· ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58,§1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3°
combinado com ART.132,§2°

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRARIOS (Art. 133)

PROJETO DE LEI:

NO 943195 (PADRE ROQUE) - Altera a redação da
alínea "b·, do inciso I, e alíneas "b" e "c", do
inciso 11, do artigo primeiro do Decreto-Lei n°
1.166, de 15 de abril de 1971, que "dispõe
sobre o enquadramento e contribuição sindical
rural".

ÚLTIMO DIA: 23-3-99

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

Março de 1999 •

23 3a·feira 15:00 Roland Lavigne
15:25 Jandira Fe~hali

Z4

25

26

29

30

31

4a·feira 15:00 Efraim Morais
15:25 Maria do Carmo Lara

sa·feira 15:00 André Benassi
15:25 Eliseu Moura

6a·feira 10:00 Fernando Marroni
10:25 José Roberto Batochio
10:50 Marcelo Castro
11:15 Enivaldo Ribeiro
11 :40 Antônio do Valle
12:05 Euler Morais
12:30 Arolde de Oliveira
12:55 José Thomaz Nonõ
13:20 Dino Fernandes

2a·feira 15:00 João Magno
15:25 José Carlos Elias
15:50 Luiz Piauhylino
16:15 Aroldo Cedraz
16:40 Renildo Leal
17:05 Luciano Castro
17:30 Osvaldo Reis
17:55 Armando Abílio
18:20 Airton Cascavel

3a·feira 15:00 Darcisio Perondi
15:25 João Herrmann Neto

4a·feira 15:00 Marcos Rolim
15:25 Iara Bernardi
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ORDEM [i O DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLínCA RURAL

- "COMISSAO DA AMAZONIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISO

.Decurso: 1° dia
Último dia:29/03/99

AVISO

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

•
Decurso: 2° dia
Último dia: 26/03/99

PROJETO DE LEI N° 450/95 - do Sr. Osvaldo Siolchi - que
"altera a Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, a fim de
definir as hipóteses de utilização dos Titulas da Divida
Agrária, conforme prevê o artigo 104 da Constituição
Federal."
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI

PROJETO DE LEI N° 471195 - do Sr. Airton Dipp - que "dis
põe sobre a descentralização da Reforma Agrária.".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHl

PROJETO DE LEI N° 3.636/97 - do Sr. Roberto Pessoa 
que "obriga a realização de exames laboratoriais, por
amostragem, nos produtos agropecuários nacionais e im~

portados, a fim de detectar excessos de resíduos de
agrotóxicos.".
RELATOR: Deputado CARLOS BATATA

PROJETO DE LEI N° 4.495198 - do Sr. Jair Meneguelli 
que "dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa
sanitária animal quando da realizaçao de rodeios e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO CALDAS

PROJETO DE LEI N° 4.466/98 - do Sr. Pedro Wilson e ou
tros - que "dá nova redação aos artigos 7° da Lei nO 9.126,
de 13 de novembro de 1995, e 5° da Lei nO 9.138, de 30 de
novembro de 1995, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.175196 - do Sr. Vilmar Rocha - que
"altera a redação do artigo 2° da Lei nO 5.173, de 27 de ou
tubro de 1966, modificando a área de atuaçao da Superin
tendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e
prorroga o prazo fixado pelo artigo 59 da Lei nO 7.450, de
23 de dezembro de 1985, modificado pela Lei nO 8.874, de
29 de abril de 1994".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

- ".COMISSAO DE CIENCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(SSESSÕES)

Projeto de Lei (art. 119, I e ~ 1°)

Decurso: 2° dia
Ultimo dia: 26/03/99

PROJETO DE LEI NO 3.808l97(Apenso o PL n~ 3.938197} •
do Sr. José Plmentel-·qua "Cria o Fundo deUnlversIIIza.
·çlcfdas Telecomunicações";
RElATOR: Deputado SALVADORZIMBALDI
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,COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
, JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

HORÁRIO: 9 HORAS
LOCAL: ANEXO 11, PLENÁRIO 01

Mercadorias 'e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
éomunicação".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do PLC nO 98/92.

HORÁRIO: 11 HORAS
LOCAL: ANEXO 11, PLENÁRIO 01

A • Proposição sujeita à disposições especiais
(arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1- PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N°
610/98 - do' Senado Federal - que "altera
dispositivos que menciona da Constituição Federal,
referentes à imunidade parlamentar".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
PARECER: pela admissibilidade.

PAU T A N° 10/99

A - Redação Final
Relator: Deputado ney Lopes

5 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° 1.626-C/89
- que "dispõe sobre a proteção do trabalho
doméstico, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Substitutivo do Senado ao PL
1.626-C/89, com emenda de redação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° 1.348-C/88
- que "institui a obrigatoriedade de indicação do
Registro Geral e CPF dos interessados nas
certidões expedidas pelos cartórios distribuidore~ e
de protesto".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Substitutivo do Senado ao PL 1.348-C/88.

PROJETO DE LEI N° 4.620-A/94 - do Senado
Federal (PLS nO 149/93) - que "altera dispositivos da
Lei nO 7.418. de 16 de dezembro de 1985, que
instituiu o Vale-Transporte".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do PL 4.620-A/94.

4-

3-

PAU T A N° 06/99

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

REUNIÃO PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DA
REPRESENTAÇÃO S/N° 99, da Mesa, que "solicita
a manifestação da CCJR sobre a perda do mandato
do Deputado TAlVANE AlBUQUERQUE, nos
termos do art. 55, 11 e § 1° da Constituição Federal,
combinado com os arts. 240. 11 e 244. § 2°. do
Regimento Interno da Cámara dos Deputados.
RELATOR: Deputado AlOYSIO NUNES
FERREIRA
Depoimento das Testemunhas arroladas pela
defesa: Srs. MENDONÇA MEDEIROS SILVA e
JOS~ ALEXANDRE DOS SANTOS.

1 -

1 -PAU T A N° 07199

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA URGENTíSSIMA
(ART.155 DO RICO) 2-

1 - PROJETO DE LEI N° 2.211/96 - do Senado Federal
(PLS nO 32196) - que "institui o Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
dispondo sobre o tratamento jurídico diferenciado,
simplificado e favorecido previsto nos arts. 170 e 3 _
179 da Constituição".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 4 _
téCnica legislativa do PL n° 2.211196.

PRIORIDADE

2 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 98192 - do
Senado Federal (PLS nO 171189) - que "define, nos
termos 'do inciso I do: arL 161 da Constituição
Federal. O'valor adicionado para fins de cálculo da 5 .,
particlpaçao dos Munlcipios na receita do Imposto
sobI'e'-LoPer8ç6es. reIBtivas à,. Çlrculaçllo; de

proj~to de Lei nO 4.549-dl89 - do Sr. Mauro Miranda
- que "inclui os portos de Itumbiara e São Simão.

ambos no Rio Paranaíba, no Estado de Goiás, na
relação descritiva dos portos maritimos, fluviais e
lacustres do Plano Nacional de Viação'.

projeto de Lei nO 4.199-c198 • do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira • que "altera o § 1° do art. 651 da
Consolidayão das Leis do Trabalho - CLT, para
modificar a competência da Junta de Conciliação e
Julgamento nos dissidios em que forem partes
viajante ou agente, e dá outras providências".

PROJETO DE LEI N° 4.303·ct98 - dOl.Poder
Executivo - 'que "acrescenta artigo à Lei nO 9.099. de
26 de setembro de 1995".

projeto de decreto legislativo nO 64Q.B19ª.:; 4a
Comissao de Ciência e Tecnologia, Comunica~,e
Infonnática - que "aprova o ato que renova. a
concessão da FUNDAÇÃO NOSSA SEN!iORA
APARECIDA para explorar serviço de radiodifusio
sonora em onda tropical na cidade de Aparecida.
atado de sao Paulo". • ::

pmjetod& decreto" legi8Jativo '!10 .64=.~
ComilÃO cieCiência e Tecnologia, Co .,.;" e
Informática·- que-':~ o, a~.:;:~·,~ a
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6-

permissão outorgada à RÁDIO EMISSORA
BOTUCARA! LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em FREQÜJ::NCIA MODULADA
na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul".

projeto de decreto legislativo nO 642-B/98 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à RÁDIO SERRA AZLJL DE
FREQÜ~NCIA MODULADA LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em FREQÜ~NCIA

MODULADA na cidade de SANTOS Dumont,
Estado de Minas Gerais".

1 -

2-

PROJETO DE LEI N° 191-B/91 - do Senado Federal
(PLS nO 329/89) - que "fixa critérios para a
realização de despesas com publicidade oficial".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste e das nove emendas
apresentadas

PROJETO DE LEI N° 4.149-8/93 - do Poder
Executivo (MENSAGEM nO 574/93) - que "dá nova
redação aos artigos 20 e 26 do Decreto-Lei nO 227.
de 28 de fevereiro de 1967".
RELATOR: Deputaddo VILMAR ROCHA
PARECER: pela prejudicialidade deste e do
Substitutivo da Comissão de Minas e Energia.

7- projeto de decreto legislativo nO 663-B/98 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada à TELEVISÃO MORENA
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na cidade de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul".

3- PROJETO DE LEI N° 4.380-8/94 - do Poder
Executivo (MSC nO 1.069193) - que "fixa as
condições para a participação do 8rasil em
operações patrocinadas por organismos
internacionais intergovemamentais".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela inconstitucionalidade.

8- projeto de decreto legislativo nO 664-B/98 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à rádio e televisão
universitária metropolitana LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul".

4- PROJETO DE LEI N° 1.058-8/95 - do Senado
Federal (PLS 37/95) - que "autoriza o Poder
Executivo a celebrar atos internacionais para
supressão do sigilo bancário nos casos de lesão do
patrimônio público".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS
PARECER:pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 1.726-B/96 - do Senado
Federal (PLS nO 261/95) - que "autoriza o Poder
Executivo a alterar o valor da Pensão Especial a
que se refere a Lei nO 8.077, de 4 de setembro de
1990".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.

A • Proposição sujeita à disposições especiais
(arts. 201 a 203 do RI):
TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
374/96 - do Senado Federal (PEC nO 27/95 na
origem) - que "dâ nova redação à alínea "e" do
inciso 11 do § 5° do artigo 128 da Constituição
Federal". (Apensada a esta a PEC nO 306/96)
RELATOR: Deputado GERSON PERES .
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nQ

306l96,apensada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
613198 - da Sra. Zulaiê Cobra e outros - que "dispõe
sobre a estruturação do sistema de Segurança
Pública, cria o Sistema de Defesa Civil e dâ outras

5-

6 - PROJETO DE.LEI N° 2.447/96 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 987196) - que "denomina "Ponte Ivan
Alcides Dias" a obra-de-arte. especial, localizada no
Município de Camaquã, Estado do Rio Grande do
Sul".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.

PAU T A N° 11/99

projeto de decreto legislativo nO 670-8/98 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática - que "aprova o ato que renova a
concessão da rádio montanhesa LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Viçosa, Estado de Minas
Gerais".

projeto de decreto legislativo nO 667-8/98 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática - que "aprova o ato que renova a
concessão da sociedade rádio montanhesa LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Viçosa. Estado de Minas
Gerais".

projeto de decreto legislativo nO 666-8/98 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à rádio educadora de
campinas LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Campinas. Estado de São Paulo".

projeto de decreto legislativo nO 665-8198 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática - que "aprova o ato que renova a
concessão da rádio difusora de as~ s.a. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Assis, Estado de São Paulo".

12 -

11 -

A • Proposições sujeitas à apreciação 2 
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

10 -

9-
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providências":
RELATOR: Deputado ALOYSIO Nl:INES
FERREIRA
PARECER: pela admissibilidade.

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

563195 e 2.108/96)
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das emendas da
Comissão de Finanças e Tribuntação e dos PL's
nOs 318195 e 2.108196, apensados e pela
inconstitucionalidade do PL nO 563195, apensado.

3-

4-

5-

6-

7-

8-

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO,
REABERTURA DE DISCUSSÃO, AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N° 106192 - da Mesa - que "institui o
Código de Ética e Decoro Parlamentar".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação da
Emenda de Plenário, na forma do Substitutivo
apresentado.

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO,
REABERTURA DE DISCUSSÃO, AO PROJETO DE
LEI N° 1.498-B(89 - que "acrescenta dispositivo à
Lei nO 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que
estabelece normas para a concessão de assistência
judiciária aos necessitados".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação da
Emenda de Plenário, na forma da subemenda
apresentada.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE
LEI N° 2.579-C(92 - que "dispõe' sobre o
funcionamento dos Conselhos Federais de
Fiscalização Profissional e sobre a correção
moneiária das importâncias devidas aos integrantes
das respectivas classes e dos órgãos regionais".
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO •
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.941190 - do Senado Federal
(PLS nO 166(90) - que "regulamenta o arti90 174; §§
3° e 4°, da Constituição".(Apensados os PL's nOs
1.888(89, 1.951189, 2.067189, 3.172189, 3.227189,
5.096190, 6.052190, 3.512193 e 1.142195).
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, dos Projetos de Lei nOs
1.888189, 1.951189, 2.067189, 3.172189, 3.227189,
5.096190, 6.052190, 3.512193 e 1.142195,
apensados e do Substitutivo da Comissão de Minas
e Energia.

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
4.235-B(93, que "altera a Lei nO 8.432, de 11 de
junho de 1992, para redefinir as jurisdições das
Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da
Justiça do Trabalho e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,das
Emendas do Senado ao PL 4.235-BI93, na forma
da subemenda à emenda nO 03/SF.

PROJETO DE LEI N° 4.382194 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 1.105193) - que "altera o disposto no
Decre1t>Iei nO 2.288,. de. 23 .de julho de 1986, e na
Lei n°'7:862, de.3Ó' de outubro de 1989, para
d~~: o resgate em dinheiro do empréstimo
~COI1WJUISóIfo·:(Apensados os' pt·s ~ 318195,

AVISO
MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
24103199)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOS(ÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO

'SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PRO
JETO DE LEI N° 3.098, DE 1997, (PLS nO 115196) - que
"restringe o uso do capuz em operações policiais".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

MATÉRIAS EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

Decurso: 5° dia
Último dia: 23/03/99

PROJETO DE LEI N° 4.747198 - do Senado Federal (PLS n°
165197) - que "acrescenta artigo ao Código Civil (Lei nO
3.071. de 1° de janeiro de 1916) e parágrafo ao art. 129 do
Código Penal (Decreto-Lei nO 2.848. de 7 de dezembro de
1940".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N° 4.254198 - do Senado Federal (PLS nO
31195) - que "altera dispositivos do Código de Processo Pe
nai referentes ao curso dos procedimentos policiais e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI N° 4.343-A/98 - do Senado Federal (PLS
nO 85/97) - que "acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei nO
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimenta
ção da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for portador do vírus HIV".
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA

PROJETO DE LEI N° 4.418-1198 • do Poder Executivo
(Mensagem nO 0.485198) - que "autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel que especifica à Sociedade de Assistência de
Cegos de Fortaleza".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN l:...
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Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.630/98 • da Sra. Maria Elvira - que
"toma obrigatória a implantação de escadas para peixes em
barragens construídas em cursos d'água de domínio da
União"
RELATOR: Deputado PASTOR REGINALDO DE JESUSDecurso: 1° dia

Último dia: 29/03/99

PROJETO DE LEI N° 1.176-B/95 - do Poder Executivo
(mensagem nO 1.174/~5) - que "estabelece os princípios e
as dir~trizes'para o Sistema Nacional de Viação e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BATOCHIO

MATÉRIAS SUJEITAS A RECEBIMENTO DE
A • Da Análise da Constitucionalidade, EMENDAS (5 sessões)
Juridicidade e Mérito

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.257/98 - do Poder Executivo (MSC
na 336/98) - que "altera a Lei na 6.305, de 15 de dezembro
de 1975, que 'institui a classificação de produtos vegetais,
subprodutos e residuos de valor econômico, e dá outras
providências~.

RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

Decurso: 1° dia
Último dia: 29/03/99

PROJETO DE LEI N° 4.800/98 - do Senado Federal - que
"dispõe sobre a ação civil destinada ao cumprimento da
obrigação de fazer ou de não fazer, para a preservação da
honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e religiqsos",
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

Decurso: 2° dia
Último dia: 26/03/99

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade
(art.54,I)

PROJETO DE LEI N° 3.191-A/97 - do Senado Federal (PLS
nO 24/97) - que "proibe a nomeação de parentes para car
gos em comissão e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 5.074/90 - do Senado Federal (PLS nO
265/89) - que "dispõe sobre as Comissões Parlamentares
de Inquérito". (APENSADOS OS PL N° 3.948/89 e PL N°
3.075/92).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PROJETO DE LEI N" 304195 • do Sr. Valdemar Costa Neto
PROJETO DE LEI N° 4.102-A/93 - do Senado Federal (PLS . - que "dispõe sobre os regulamentos sanitários básicos so
nO 152191) - que "regula a garantia constitucional da inviola- bre alimentos"
bilidade de dados; define crimes praticados por meio de RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
computador; altera a Lei nO 7.646, de 18 de dezembro de
1987, que "dispõe sobre a proteção da propriedade intelec
tual de programas de computador e sua comercialização no
País, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 4.183-A/98 - do Sr. Confúncio Moura 
que" altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de :rrânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROJETO DE LEr N° 4.675-A/94 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 472194) - que "dispõe sobre o processo sele
tivo para o ingresso nas categorias funcionais da Carreira
Policial Civil do Distrito Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N° 2.523-A/96 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 1.127/96) - que "denomina "Rodovia Ulysses
Guimarães" a BR-282".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

AVIS O

MATÉRIAS EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

,PROJETO DE LEI N° 1.238-B/95 - do Senado Federal (PLS Projetos de Lei (art. 119, I, § 1°)
nO 69/95) - que "altera a Lei nO 5.809, de 10 de outubro de .
1972, que dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal Decurso: 1° dia
civil e militar em serviço da União e dá outras providências". U'It,'mo d,'a 29'"'03' "99
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA ~l 1.

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A VISO

MATÉRIAS SUJEITAS A RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (24103199)

PROJETO DE LEI N° 814-A/91 - do Sr. Aroldo Cedraz - que
"Institui o Programa de Reabilitação de Perirnentros Irriga
dos no Nordeste e dá outras providências". .
Relator: Deputado ROBERTO PESSOA

PROJETO DE LEI N° 885-A/95 - do Sra. Maria Elvira - que;
"Institui o Programa Nacional de Mutirões Habitacionais
com Mulheres".
Relatora: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI N" 3.179197 - do senado Fecteral • que
"Autoriza o Poder Executivo a alterar a razJo social da
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Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
- Ca.de'lasf,-nGS- -termos -qtle- especifica, é dá outras
providências"•
Relator: Deputado SIMÃO SESSIM

PROJETO DE LEI N° 4.340/98 - da Sr. Márcio Fortes - que
"Dispõe sobre o estabelecimento do responsável por danos
e prejuizos provocados pela má execução das obras de
construção civil, sobre a obrigatoriedade do "habite-se" e dá
outras providências".
Relator: Deputado JOÃO SAMPAIO

PROJETO DE LEI N° 4.473/98 - do Sr. Roberto Pessoa 
que "Toma obrigatória a instalação de elevadores de maca
em edifícios públicos, residenciais e comerciais de todo o
Pais".
Relator: Deputado PEDRO FERNANDES

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

AVISO N° 1/99

MATÉRIAS SUJEITAS A RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DO DIA 19/03199

Projetos de Lei (art. 119, I, § 1°)

Decurso: 3° sessão
Último dia: 25/03/99

PROJETO DE LEI N° 4.713/94 - do Senado Federal (PLS nO
392191) - que "dispõe sobre a participação dos empregados
nos lucros das empresas locadoras de mão-de-obrá".
Relator: Deputado CLEMENTlNO COELHO

PROJETO DE LEI N° 3.056/97 - do Senado Federal (PLS nO
77/96) - que "dispõe sobre a produção, a utilização e a co
mercialização no território brasileiro de substâncias quimi
cas do grupo dos clorofluorocarbonos (CFC)".
Relator: Deputado JOSE MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 4.344/98 - do Senado Federal (PLS na
146/97) • que "dispõe sobre a coleta e disposição final de
baterias usadas de telefones celulares, e dá outras
providências".
Relator: Deputado JOÃO FASSARELLA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

AVISO

MATÉRIAS EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2° dia
Último dia: 26/03/99

Projetos de Lei ( art. 119, I e § 1°)

de 1995 e. 9.394J1? 2.Q dad.ezembrO-de :t-99e,q~lfHjjspõerrr

sobre o Conselho Nacional de Educação".
Relator: Deputado NILSON PINTO

PROJETO DE LEI N° 2.759197 - do Sr. Pedro Wilson - que
"acrescenta dispositivo ao art. 9° da Lei nO 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, incluindo o Fórum Nacional de Educa
ção na estrutura do sistema educacional brasileiro".
Relator: Deputado JOÃO MATOS

PROJETO DE LEI N° 2.850/97 - do Sr. Romel Anizio - que
"institui sistema de bolsas de estudo para estudantes de ní
vel superior portadores de deficiência e com insuficiência
de recursos".
Relator: Deputado FLÁVIO ARNS

PROJETO DE LEI N° 3.266/97 - do Sr. Betinho Rosado 
que "altera o art. 16 da Lei na 5.540, de 28 de novembro de
1968, relativo ao processo de escolha de dirigentes de insti
tuições de ensino superior'.
Relator: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 3.456·BI97 - do Sr. Jair Meneguelli 
que "institui normas gerais relativas à atividade de peão de
rodeio, equiparando-o a atleta profissional, e determina ou
tras providências".
Relator: Deputado EVANDRO MILHOMEN

PROJETO DE LEI N" 3.606197 - da Sra. Maria Elvira - que
"revoga o art. 2° da Lei na 9.192, de 21 de dezembro de
1995, que altera dispositivos da Lei nO 5.540, de 28 de no
vembro de 1968, que regulamentam o processo de escolha
dos dirigentes universitários".
Relator: Deputado PASTOR OLIVEIRA FILHO

PROJETO DE LEI N° 4.109198 - do Sr. Pedro Wilson - que
"acrescenta inciso ao art. 27 da Lei na 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996". .
Relator: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR

PROJETO DE LEI ND 4.632198 - do Sr. Germano Rigotto 
que "Altera dispositivo do art. 22 da Lei na 8.212, de 1991,
com a redação que lhe foi dada pelo art. 10 da Lei nO 9.528,
de 1997, acrescenta parágrafo ao referido art. 22 da Lei nO
8.212/91 e dá outras providências".
Relator: Deputado OSVALDO SOBRINHO

PROJETO DE LEI N° 4.903/99 - do Sr. José Borba - que
"altera a redação do art. 26, § 30

, da Lei nO 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que 'estabelece as diretrizes e bases
da educação naciona!'''.
Relator: Deputado ÁTILA LIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e §1°)

A • Da Análise da Adequação Financeira e
PROJETO DE LEI N° 2.762197 - do Sr. Pedro Wilson - que
"altera dispositivos das Leis nOs 9.131, de 24 de novembro Orçamentária (art 54, 11):
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Decurso: 2° dia
Último dia: 26/03/99

PROJETO DE LEI N° 4.274-B/93 - do Poder Executivo
(MSC nO 821/93) - que "estende os beneficios previstos no
inciso 11 do artigo 50 da Lei nO 7.289. de 18 de dezembro de
1984. alterada pela Lei nO 7.475. de 13 de maio de 1986.
aos Policiais Militares que menciona".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 001/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dis
põe sobre a Política Nacional de Salários. o salário minimo
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N ° 2.167/96 - do Sr. Aroldo Cedraz 
que "dispõe sobre a politica de garantia de preços mínimos
para o sisal".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 2.339-A/96 - do Sr. Max Rosenmann 
que "dispõe sobre autorização para parcelamento de débi
tos junto ao Instituto Nacional de Seguro Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

B - Da Análise da Adequação Financeira
e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.890-A/89 - do Sr. Max Rosenmann
(em apenso o PL nO 4.665/94) - que "concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição
de automóveis de passageiros que especifica e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FETIER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 3.156/92 - do Poder Executivo (MSC
nO 524/92) (em apenso o PL nO 2.634/92) - que "elimina a
cobrança da taxa incidente sobre a Anotação de Responsa
bilidade Técnica - ART. referente a serviços de engenharia.
arquitetura e agronomia. instituida pela Lei nO 6.496. de 7
de dezembro de 1977". '
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 4.796-A/94 - do Sr. Valdemar Costa
Neto - que "dispõe sobre o abatimento em dobro. para fins
de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, de
todas as despesas trabalhistas. previdenciárias e contribui
ções sociais. referentes à contratação de empregado defici
ente físico por empresa privada".
RELATOR~Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 1.214/95 - do Sr. Max Rosenmann 
que "prorroga a vigência da Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995. que dispõe sobre isenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
para utilização no transporte autõnomo de passageiros.
bem como por pessoas portadoras de deficiência física e
aos destinados ao transporte escolar, e dá outras".
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N° 4.915-A/95 - do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "regulariza a situação fiscal de aparelhos. equipamen
tos e acessórios eletrônicos estrangeiros. nas condições
que estabelece".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 1.597-A/96 - do Sr. Oscar Andrade
que "dispõe sobre a repactuação de dívidas contraídas por

trabalhadores autõnomos e pessoas jurídicas que exercem
a atividade de prestação de serviço de transporte de qual
quer natureza. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 1.818-A/96 - do Sr. Francisco Dorne
lles e Antonio Kandir - que "altera a Lei nO 8.685. de 20 de
julho de 1993, que cria mecanismos de fomento à atividade
audiovisual e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 1.83O-A/96 - do Sr. Antonio Kandir 
que "dispõe sobre a constituição e funcionamento de Socie
dade de Garantia Solidária e a securilização de contas e
valores a receber das microempresas e empresas de pe
queno porte".
RELATOR: Deputado PAULO LIMA

PROJETO DE LEI N° 3.085/97 - do Sr. Germano Rigotto 
que "reduz a aliquota do Imposto sobre Produtos Industriali
zados (IPI) incid~nte sobre móveis que especifica".
RELATOR: Deputado IBER~ FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 3.105/97 - da Sra. Maria Elvira - que
"altera dispositivos constantes do Decreto-Lei nO 70. de 21
de novembro de 1966. da Lei nO 5.741. de 1° de dezembro
de 1971. e dá outras providências". .
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N" 4.413/98 - do Sr. Luiz Carlos Hauly
que "concede isenção do imposto sobre produtos industria
lizados (IPI), aos veículos automóveis, destinados a transe
porte de mercadoria. quando adquiridos por feirantes".
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N° 4.832/98 - do Sr. Ciro Nogueira - que
"concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos (IPI) incidente sobre móveis escolares utilizados em
sala de aula".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

AVISO

MATÉRIAS EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 3° dia
Último dia: 25/03/99

PROJETO DE LEI N° 4.229-Al98 - do Sr. Mãrcio Fortes 
que "dispõe sobre o estabelecimento da hora de verão no
pais em datas determinadas e nas regiões especificas."
RELATOR: Deputado OLíMPIO PIRES

Decurso: 2° dia
Último dia: 26/03/99

PROJETO DE LEI N° 3.661/97 - do Sr. Ricardo Izar - que.
"altera o § 1° do art. 2° da Lei nO 8.001, de 13 de março de
1990. que define os percentuais da distribuiçAo da compen
sação financeira de que trata a Lei nO 7.990, de 28 de de
zembro de 1989 •
RELATOR: Deputado GERVAsIO SILVA
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

AVISO

MATÉRIAS EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
24103/99)

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 434/95 - do Senado Federal (PLS
16/95) - que "torna obrigatória a menção do quesito "cor"
em documentos e procedimentos que especifica".
RELATOR(A): Deputado ALCEU COLLARES

PROJETO DE LEI N° 2891/97 - do Sr. Pedro Wilson - que
"altera a Lei nO 9.425, de 24 de dezembro de 1996, que 'dis
põe sobre a concessão de pensão especial às vitimas do
acidente nuclear ocorrido em Goiãnia, Estado de Goiás....
RELATOR(A): Deputada L1DIA QUINAN

PROJETO DE LEI N° 3210/97 - do Senado Federal (PLS
242/95) - que "dispõe sobre a proibição de fumar em aero
naves comerciais brasileiras, em todo o território nacional".
(Apensos os PLs nOs 4.192/98, 4.487/98, 4.499/98,
4.520/98,4.589/98,4.657/98,4.794/98 e 4.683/98)
RELATOR(A): Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI N° 3790/97 • do Sr. Aroldo Cedraz - que
"altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, para que seja considerado como segurado especial
da Previdência Social o trabalhador rural que exerça sua
atividade em regime de economia familiar, ainda qlole com a
utilização de equipamentos agrícolas".
RELATOR(A): Deputado LAVOISIER MAIA

PROJETO DE LEI N° 3854/97 - do Sr. Adão Preito e outros
- que "díspõe sobre a participação dos agricultores no pro
cesso de classificação e recebimento do fumo e dá outras
providências".
RELATOR(A): Deputado ~NIO BACCI

PROJETO DE LEI N° 4578/98 - do Sr. De Velasco - que
"estabelece a gratuidade da realização de exames de DNA
para fins de reconhecimento de paternidade e
maternidade"•
RELATOR(A): Deputado MARCOS DE JESUS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

AVIS O

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 1° dia
Último dia: 29/03/99

PROJETO DE LEI N° 5.169/90 - do Sr. José Maria Eymael 
que "dispõe sobre' a contribuição para custeio do sistema
confeqerativo da representação sindical das categorias
econômicas,- prevista no inciso IV do artigo 8° da Constitui
ção Federal".
{Apensados os Projetos de Lei nOs 1.231/91 [1.528/89
(3.408/89, 4.911/90, 646/91), 4.967/90, 38/91, 60/91,
264/91 (830/91), 2.585/92, 3.267/92)], 390/95, 1.116/95,
3.003/97,3.058/97,3.337/97,4.283198 e 4.615/98}.
RELATOR: Deputado MEDEIROS

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei
(art. 119, I e § 1°, clc art. 166)

Decurso: 1° dia
Último dia: 29.03.99

PROJETO DE LEI N° 4.671/98 - do Sr. Jair Meneguelti 
que "disciplina a instalação, uso e manutenção de sistemas
de injeção de combustível, sondas de controle de mistura,
conversores catalíticos, sistemas de escapamento de gases
em veículos automotores e dã outras providências".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI N° 4.731/98 - do Sr. Roberto Pessoa 
que "regula o exercício da atividade profissional de
mototaxista".
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.863/98 - do Sr. Jair Meneguelli 
que "altera a Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado AIRTON CASCAVEL

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL NAS
SECRETARIAS DAS COMISSCES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

Para obter informaçóes sobre a tramitação de
proPO$çóes nas Com~sões, ligue para os
seguintes ramais:

CEDI/SINOPSE ------.------------------------------ 6846 a 6850
DECOM/Coordenação de COmissões Permanentes ---------- 6892

Serviço de Comissões Especiais e Extemas -------- 7052
Serviço de CPls 7055

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
EdiçAo: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 68nJ6878
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1ll, item I,
alrnea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 3S,
item I, da Lei nll .8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ACÁCIO DE CASTRO JÚNIOR, ponto nll 12.676, do
cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exercia no Departamento de Comissões, a partir de
19 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1ll, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 3S,
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIA ALVES BORGES, ponto nll 12.633, do cargo
de Assistente Técnico de Comissão Adjunto O,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, que exercia na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, a partir de 19 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1ll, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 3S, item
I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA
IRENE SOUSA DE MORAES, ponto nll 12.657, do car
go de Assistente Técnico de Comissão Adjunto O,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, que exercia na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, a partir de 19 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1ll, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 3S,
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RENATA HENRIQUES HEITOR, ponto nll 12.620, do
cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exercia no Departamento de Comissões, a partir de
19 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1ll, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de 1990, re·
solve exonerar, de acordo com o artigo 3S, item I, da Lei
nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VERA LÚCIA
ARRUDA, ponto nll 12.619, do cargo de Assessor Téc·
nico Adjunto C, CNE-12, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exercia no Departamento de
Comissões, a partir de 19 de março do corrente ano.

. Câmara dos Deputados, 22 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1ll, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
inciso I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
VALTER GOMES BARBOSA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto nll

S.016, da função comi~sionada de Assistente de
Gabinete, FC-QS, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido da Frente Liberal.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1ll, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de 1990, re
solve tomar sem efeito oAto de 11 de fevereiro de 1999,
publicado no Diário da Câmara dos Deputados de 13
subseqüente, que nomeou IVITO SILVA DOS SANTOS
para exercer, na Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo
de Assistente Técnico de Comissão, CNE-15, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.
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o. Pre$idente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1Q

, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 1990, eo ar
tigo 6ll da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do artigo 9ll, item 11, da Lei nll
8.112, citada, CARLOS EDUARDO LOVO VILLA-GHAN
para exercer, na Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo
du Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, cria
do pelo artigo 1Q do Ato da Mesa nll20, de 6 de junho de
1995, combinado com o parágafo único do artigo 1Q do
Ato da Mesa nQ 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 1999.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1Q

, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nll205, de28 de junho de 1990, eo ar
ti~;p 6ll da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do artigo 9ll, item 11, da Lei nll
8.112, citada, SEVERINO EDSON CATÃO FERREIRA
para exercer, na Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço PúbliCo, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo
de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, cria
do pelo artigoi1 2 do Ato da Mesa nll20, de 06 de junho de
1995, combinado com o parágrafo único do art 12 do AtO
da Mesa nº 01, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dós Deputados, 22 de março de 1999.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nQ205, de28 de junho de 1990, eo ar
tigo 6ll da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do artigo 9ll, item 11, da Lei nll
8.112, citada, VALTER GOMES BARBOSA, oclf)ante
decargo da Categoria Funcional deTécnico Legislativo
atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto nll
5.016, para exercer, no Gabinete do Uder do Partido da
Frente Uberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabine
te Adjunto C, CNE-13, do Quadro Permanente daCâma
ra dos Deputados, criado pelo artigo 2Q do Ato da Mesa
nº 02, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 1999.
Michel Temer, Presidente.

PORTARIA N2 '019199

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados,
de acordo com o Art. 259 do Regimento Interno, com
binado com o inciso 11 do Art. 12 do Ato da Mesa nQ

205, de 1990, Resolve:
Renovar o credenciamento do Senhor ROBERTO

VELLOSO como Representante da Confederação
Nacional do Comércio.

Câmara dos Deputados, 22 de março de 1999.
Deputado Ubiratan Aguiar - Primeiro-Secretário.

COMISSÕes

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado LUIZ PIAUHYLlNO, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 4199

Em 22-3-99
Ao Deputado SALVADOR ZIMBALDI
Projeto de Lei n2 3.808/97 (Apenso o PL nº

3.938/97) - do Sr. José Pimentel - que "Cria o Fundo
da Universalização das Telecomunicações".

Maria Ivone do Espírito Santo - Secretária.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,

MEIO AMBIENTE MINORIAS

O Deputado FLÁVIO DERZI, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição 6/99

Em 22-3-99
Ao Deputado PASTOR REGINALDO DE JESUS
Projeto de Lei nO 4.630/98 - da Sf'i Maria Elvira

que ''torna obrigatória a implantação de escadas para
peixes em barragens construídas em cursos d'água
de domínio da União".

Sala da Comissão, 22 de março de 1999. - Au
reniton Araruna de Almeida - Secretário

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

O Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, Presi
dente da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, fez a seguinte
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Distribuição"nll 3199

Em 22-3-99
Ao Deputado MEDEIROS
Projeto de Lei n2 5.169/90 - do Sr. José Maria

Eymael- que "dispõe sobre acontribuição para custe
io do sistema confederativo da representação sindical
das categorias econômicas, prevista no inciso IV do

artigo 811 da Constituição Federal". (Apensados os
Projetos de Lei n2s 1.231/91 (1.528/89 (3.408/89,
4.911190, 646/91), 4.967/90, 38/91, 60/91, 264/91
(830/91), 2.585/92, 3.267/92), 390/95, 1.116/95,
3.003/97,3.058/97,3.337/97,4.283/98 e 4.615/98).

Sala da Comissão, em 22 de março de 1999.
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo - Secretária.
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Ney Lopes
Pauldérney Avelino

Paulo Magalhães
Paulo OCtávio

-Sérgio Barcellos

Gastão Vieira
Giovan Freitas

Luiz Bittencourt
Mendes Ribeiro Filho

Ricardo Noronha
5 vagas

PSDB

PMDB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Eujácio Simões
Marcos de Jesus

Alberto Goldman
José de Abreu
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
salvador Zimbaldi
sampaio Dória

Francistônio Pinto
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pastor Jorge
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Marinho
Santos Filho
SilasCâmara
Vic Pires Franco

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
12 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
22 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
32 Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)

Titulares 'Suplentes

PFL

João Caldas
Luiz Dantas

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Alberto Fraga
Igor Avelino

Márcio Bittar
Milton Monti

Pinheiro Landim
5 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha

Oscar Andrade
Pastor Reginaldo de Jesus

Raimundo Colombo
Werner Wanderer

Zezé Perrella

PFL

PMDB

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (ppa)
Silas Brasileiro
Themístocles sampaio
Waldemir Moka
Wilson santos

Abelardo Lupion
Antônio Jorge
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra



PT

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson 'Pellegrino
Padre Roque
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

lédio Rosa
Inaido Leitão
Maria Lúcia
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Ser-aglio
Renato Vianna

Freire Júnior
Gustavo Fruet

-Pedro Irujo
Pedro Novais

3 vagas

PPB PSDB

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

PTB

IrisSimões
José carlos Martinez
Murilo Domingos

Gerson Peres
José Janene

3 vagas

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Gula

. Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Jutahy Júnior
LéO Alcântara
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulalê Cobra

PT

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

Franco Montoro
João Leão

Max Rosenmann
Nelson Marchezan

Nicias Ribeiro
Odflio Balbinotti

Salvador Zimbaldi

PDT

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurfpedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Antonio carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcelo Déda
Marcos Rolim
Waldir Pires

Dr. Rosinha
José Genoíno
José Machado

Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Waldomiro Fioravante
Givaldo carimbão
Luiz Erundina

Sérgio Miranda
1 vaga PPB

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Llncoln Portela Paulo José Gouvêa

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo 11, Saia 13·T
Telefones: 3~8·6906 a 6908 Fax: 318·2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: José carlos Aleluia (PFL)
1li Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
2R Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
311 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)

TItulare. Suplentes

PFL

Pompeo de Mattos
2 vagas

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelli

1 vaga

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
VadãoGomes

PDT

PTB

caio Riela
Luiz Antonio Fleury
Mussa Demes (PFL)

AryKara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Blvar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Átila Lins
Benedito Dias

Claudio cajado
Corauci Sobrinho

Jairo carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paulo Marinho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

AntOnio carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Jaime Martins
José carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Vllmar Rocha

cezar Schirrner
Geovan Freitas
Henri(ll'~ F.r!lI~rdC' AI'!"'?-

PMDB

AntOnio do Valle
Cleonâncio Fonseca

Fem"lnrfo I')jni7

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1li Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2R Vice-Presidente: celso Russomanno (PPB)
311 Vice-Presidente: Paulo Ballazar (PSB)



Suplentes PMDB

Barbosa Neto Armando Abnlo

Aroldo Cedraz Eunfclo Oliveira Euler Morais

Ciro Nogueira Gustavo Fruet Nelson Proença

Jaime Fernandes João Mendes Renato Vianna

Laura Carneiro 1vaga 1 vaga

Pedro Pedrossian PSDB

Adolfo Marinho Ademir Lucas

Jorge Tadeu Mudalen Dlno Fernandes Antonio Carlos Pannunzlo
Dr. Heleno Carlos MosconiJosé Borba João Castelo Juquinha

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

Philemon Rodrigues PT

Iara Bernardi João Coser

Alberto Goldmann
Márcio Matos NHmárlo Miranda

Alofzio Santos
Professor Luizinho Valdir Ganzer

Antonio Feijão PPB

Maria Abadia Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Marinha Raupp Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar

1vaga Simão Sesslm

Arlindo Chlnaglia PTB

FernandoFerro Celso Giglio Albérico Cordeiro
João Paulo

PDT

João Sampaio Sérgio Barros

Bloco PSB, PedoB

Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL

Pastor Valdecl Remi Trinta

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
111 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2Il Vice-Presidente: Celso Glglio (PTB)
311 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

1 vaga(s) Ronaldo Vasconcellos

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo li, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMI$SÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
111 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2Il Vice-Presidente: AgneIo Queiroz (PCdoB)
311 Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)

TItulares SUplentes

PFL

Titulares

PFL

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Pastor Reginaldo de Jesus
2 vagas

PMDB

Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Freire Júnior
Luiz Bitencourt
Márcio Bittar

PSDB

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Lino Rossi
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

PT

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

PPB

Celso Russomanno
Ricardo Izar
1 vaga

PTB

Regls Cavalcante (PPS)

PDT

Fernando Zuppo

Costa Ferreira
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

Paulo de Almeida

Duilio Pisaneschi

Fernando Coruja

Casar Bandeira
Eduardo Paes

IIdefonço Cordeiro
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reglnaldo de Jesus
SilasCâmara
VilmarRocha

Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita Camata
2 vagas

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes

PMDB

PSDB

Jaime Martins
Laura Càrneiro
RoIand tavigne

, Zila Bezerra '
1 vagas

EJcione Barbalho
EunCclo Oliveira

3 vagas

Aloysio Nooes Ferreira
Danlio de Castro

Fernando Gabeira (PV)



Bloco PSB, pedoB

Clementino Coelho Givaldo Carlmbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ronaldo Vasconcellos Luiz Dantas

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
211 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

EberSilva

)

José Antonio

2 vagas PPB

João Pizzolatti Ary Kara
Júlio Redecker Herculano Anghinetti

Marcos Rolim 1 vaga Hugo Biehl

Pedro Wilson PTB
Walter Miranda Rubens Bueno (PPS) Chico da Princesa

PDT
Padre Roque (PT)

Celso Jacob Airton Dipp2 vagas

Ivan Paixão (PPS)

PDT

PTB

Bloco PSB, PCdoB

Max Mauro

Neuton Lima

PT

F1ávioArns
Sebastião Madeira

Almir Sá
José Linhares
Nilton Baiano

PPB

Babá
Nelson Pellegrlno
Nllmário Miranda

Agneio Queiroz

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Cabo Júlio De Velasco

Secretárlo(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: A1oizio Mercadante (PT)
111 Vice-Presidente: José Machado (PT)
211 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3D Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)

TltuI8.... Suplentes

PFL

Francisco Garcia
Gerson GabrieUi
Jairo Camelro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Joaquim Francisco
Ricardo Fiúza

Roberto Argenta

Celcita Pinheiro
José Melo
Luís Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Maria Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchl

PMDB

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Moreira Ferreira
Osvaldo Coelho

Pedro Femandes
Santos Filho

Alberto Mourão
Germano Rigotto

Glycon Terra Pinto
Osmar SeragliQ..

1 vaga
PMDB PSDB

Ana Catarina
Ant6nio do VaRe
JurandH Juarez
MllcloSá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
José Militão
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

AIoizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

PSDB

PT

Antonio Cambraia Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Armando Monteiro Átila Lira Dino Femândes

Jorge Alberto F1ávioAms Feu ROfil~

Salatiel Carvalho Marisa Serrano Raimundo Gomes deMatos
1 vaga Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT

André Benassi Esther Grossi Gilmar Machado

Antonio Kandir Femando Marroni Iara Bemardi

Léo Alcântara Pedro Wilson Professor Luizínho

Marisa Serrano PPB
Xlco Graziano Eurico Miranda José LinharEls

Jonival Lucas Márcio Reinaldo Moreira
Pastor Oliveira Filho Wagner Salustlano

Carlito Meras
PTBGeraldo Simões

Luiz Mainardi Walfrido Màres Guia José cárlos Martinez



Bloco PSB, PCdoB

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Nilson Pinto (PSDB) João caldas

PPS

Eduardo Seabra (PTB) Fernando Gabeira (PV)

Secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11 '
Telefone~: 318-6900/00.Q5n011n012

COMISSÃO DE ~INANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius '(rSDB)
12 Vice-Presidente: Max Ró'senmann (PSDB)
22 Vice-Presidente: RocIrigo Maia (PFL)
32 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Evilásio Farias Eduardo campos
Sérgio Guerra Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL .'

Marcos Cintra Luciano Blvar

8ecretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11. Sala
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE FISCALlZAÇ~O
FINANCEiIRA E CONTROLE;

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
22 Vice·Presidente: Simão Sessim (PPB)
32 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)

TItulares SUplentes

PFL

EberSilya

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Paulo Lima
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
Edinho Bez
Fernando Diniz
Germano Rigotto
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir SChmidt

Aotonio Kandir
Custódio Mattos
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Roberto Brant
Veda Crusius

Carlito Merss .
José Pimentel
Milton Temer
iRicardo Berzoini

Fétter Júnior
Iberê Ferreira

PDT

PMDB

PSDB

PT

PPB

Celso Jacob

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Linealn Portela (PST)
NiceLobão

Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

Cezar SChirmer
Eunicio Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
3 vagas

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz carlos Hauly

PaulO Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti

OdelmoLeão
Zé índio

Basilio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Affonso Camargo
Elton Rohnelt
JairoAzi
Pauderney Avelino
Rubens Furlan

Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
RomelFeijó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

PTB

PDT

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Júlio Redecker
Luis carlos Heinze

Caio Rlela
íris Simões

Neuton Lima
Olimpio Pires

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Luis Eduardo
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda

Cunha Bueno 
Nelson Meurer

1 vaga

1 vaga



Bloco PSB, PCdoB

Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdemar Costa Neto Pastor Valdecí

8ecretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, sala
Telefones: 318-6888/318-6887/Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

TITULARES SUPLENTES

PFL

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAl. E FAMíliA

Presidente: Alceu Collares (PDT)
12 Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)

_22 1'Jce-P-residellte: Lal.Ira Garneiro (PF\:;)
32 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

PMDB

Serafim Vénzon

Airton Dipp (PDT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B.Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
Virgílio Guimarães

José Janene
Nelo Rodolfo
VadãoGomes

Albérico Cordeiro

OlímpioPires

PDT

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Fernando Zuppo

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

SilasCâmara

Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
Ricardo Rique

1 vaga

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

3 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

Nilton Capixaba

1 vaga

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino.Queiroz

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSDB

PT

PPB

PTB

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Maria Lúcia

Waldemir Moka
3 vagas

Arnon Bezerra
Custódio Mattos

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa
1 vaga

Jair Meneguêlli
João Fassarella'-,

Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Pastor Oliveira Filho

Pedro Corrêa

Bloco PSB, PCdoB

Bloco PSB, PCdoB

Ricardo Maranhão Haroldo Lima

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretário(a): Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4-s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

Magno Malta
RenildoLeal

Alceu Collares
Enio Bacci

Djalma Paes

PDT

Celso Giglio
Max Mauro

Dr. Hélio
Serafim Venzon

Agnelo Queiroz



Luiza Erundlna
1 vaga

Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Remi Trinta Almeida de Jesus

PPS

-Ivan -Paixão fVaga

Secretárlo(a): Eloízlo Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155·A
Telefones: 319·7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múclo Monteiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Lalre Rosado (PMDB)
211 Vice-Presidente: Jair Meneguelll (PT)
311 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)

TITULARES SUPLENTES

PFL

José Carlos Vieira expedito Júnior
José Múclo Monteiro Hildebrando Pascoal
Medeiros João Ribeiro
Roberto Argenta Robson Tuma
Valdomlro Meger Rodrigo Mala
Wilson Braga Roland Lavlgne

PMDB

Lalre Rosado Osvaldo Blolchl
Pedro Celso (PT) Pinheiro landim
Ricardo Noronha Wilson santos
Vanessa Grazziotin (PedoB) 2 vagas
Z8ire Rezende

PSDB

Jovair Arantes Arthur Vlrgfllo
Luciano Castro Fátima Pelaes
Marcus Vicente José Mllltão
Pedro Henry Lúcia Vânia
1 vaga 1 vaga

PT

Jair Meneguelil Babá
Paulo Paim Carlos santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB

Enivaldo Ribeiro Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghlnettl Augusto Nardes
Pedro Corrêa JoãoTota

PTB

Roberto Jefferson Luiz Antonio Fleury

PDT

Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, pedoB

Suplentes
I

Giovanni Queiroz
João Sampaio

José C ;$ Elias
Josué ~ )l1gtson

BasílioVlllani
Coronel Garcia

Dr. Helena
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Vittorio Medioli

2 vagas

Almir Sá
Aug. -lo Nardes
Dllceu Sperafico

Sir.lã':> Sessim

Almeida de Jesus (PL)
João Magno

Nilson Mourão
Pedro Celso

Ricardo Berzoini

Barbosa Neto
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Jorge Costa

MúcioSá
Wilson Santos

2 vagas

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
L.eur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL

PDT

Airton Cascavel
JoãoTota
José Chaves (PMDB)
Paulo de Almeida

PPB

Neuton Lima
Wanderley Martins

PTB

Carlos santana
Luiz Sérgio
Phllemon Rodrigues (PMDB)
Teima de Souza
Welllngton Dias

PMDB

PT

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschl

Aloízlo santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Luís Eduardo
Mário Negromonte
Rlcarte de Freitas
Roberto Rocha
Romeu Queiroz

PSDB

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
19or Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edfnho Araújo
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
Marcelo Teixeira

PTN

Talvane Albuquerque Neto 1 vaga

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11

-+elefoRes: -3Hl-698116990I7OO4ff007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
111 Vice·Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
211 Vice·Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
311 Vice-Presidente: Chico da Princesa '(PTB)

Titulares

Cabo Júlio

Eduardo Campos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Avenzoar Arruda (PT)



Clementino Coelho

Bloco PSB, PCdoB

Evandro Milhomen

Bloco t:'L,_PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

TItulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

PV

José Borba (PMDB)

Olavo Calheiros (PMDB)

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Bloco PSB, PCdoB

Gonzaga Patriota . Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL

Eujácio Simões De Velasco

PPS

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
32 Vice-Presidente: Raimundo santos (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo santos
Zila Bezerra

PMDB

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PSDB

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

PT

João Grandão
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PPB

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PedoB)

PTB

Josué Bengtson

PDT

Eurfpedes Miranda

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

Babá
José Pimentel
Márcio Matos

João Tota
Sérgio Barros (PDT)

1 vaga

Renildo Leal

Agnaldo Muniz

PFL

Aldir Cabral Abelardo Lupion
Aroldo Cedraz AntOnio Geraldo
Átila Lins Aracely de Paula
Cláudio Cajado Jorge Khoury
Francisco Rodrigues Lavoisier Maia
Hildebrando Pascoal Luciano Pizzatto
Joaquim Francisco Luiz Moreira
José Lourenço Manoel Castro
Leur Lomanto VilmarRocha
Werner Wanderer 1 vaga

PMDB

A:berto Fraga João Magalhães
Damião Feliciano José Chaves
Edison Andrino Laire Rosado
Elcione Barbalho Maria Elvira
João Herrmann Neto (PPS) Pastor Jorge
Jorge Wilson zaire Rezende
Mário de Oliveira Zé Gomes da Rocha
Ricardo Rique 2 vagas
Synval Guazzelli

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Amon Bezerra I,.uciano Castro
Arthur Virgflio \Márcio Fortes
Bonifácio de Andrada ~oroni Torgan
Coronel Garcia Nelson Otoch
Franco Montoro Ronaldo C~r Coelho
José Teles Viceilte Arruda
Luiz C. Hauly Vicente Caropreso
Paulo Kobayashi Zulaiê Cobra

PT

Luiz Mainardi Eduardo Jor9\:l
Nilmário Miranda José DirceÓ
Paulo Delgado Marcedo Déda:
Waldomiro Fioravante Milton Temer ...
1 vaga Waldir Pires

PPB

Cunha Bueno Edmar Moreira
Jairo Bolsonaro Robério Araújo



Paulo Mourão (PSDB) Zé índio Bloco PSB, PCdoB
Wagner Salustiano 2 vagas

Haroldo Lima Aldo Rebelo1 vaga
Pedro Valadares 1 vagas

PTB
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Fernando Gonçalves Eduardo Seabra
Cabo JúlioJosé Carlos Elias Renilclo Leal Bispo Wanderval
De Velasco Valdemar C. Neto

PDT
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora

José Thomaz Nonô (PSDB) Luiz Salomão Local: Anexo 11
Neiva Moreira Wanderley Martins Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996 Fax: 318-2125
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