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Nº 11/92 - Do Exmº Sr. Marcos Coimbra, Secretá
rio-Geral da Presidência da República, acusando o recebi
mento do Ofício n9151192.

N9 39/92 - Do Senhor Deputado José Serra, Líder
do PSDB, solicitando alteração de indicação de membro
da Comissão Mista de Inquérito destinada aL apurar as irre
gularidades na administração do FGTS.

S/W - Do Senhor Deputado Edison Fidelis, Vice
Líder no exercício da Liderança do PTB, comunicando
que a Deputada Raquel Cândido passa a integrar a Bancada
do PTB.

Nº 79/92 - Da Senhora Deputada Raquel Cândido,
comunicando sua filiação ao PTB.

Nº 008/92 - Do Senhor Deputado Nalll Souza, solici
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- PLS n9 114/91 - Estabelece normas para o uso das
técnicas de engenharia genética, para a construção, mani
pulação, circulação e liberação de moléculas ADN-recom
binante e de organismos e vírus que os contenham e dá
outras providências.

Projeto de Lei n92.561, de 1992 (Do Senado Federal)
- PLS nº 80/91 - Institui o Programa de Garantia de
Renda Mínima - PGRM, e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.562, de 1992 (Do Senado Federal)
- PLS n9 220/91 - Modifica a redação do art. 55 da
Lei 'nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
a organização da Seguridade Social, institui Plano de Cus
teio e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.563, de 1992 (Do Senado Federal)
- PLS n9 212/91 - Altera a redação dos §§ 19 e 29 do
art. 49 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal.

Projeto de Lei nº 2.564, de 1992 (Do Sr. Avelino Cos
ta) - Dispõe sobre concessão de benefícios fiscais e estímu
los creditícios ao sistema de integração entre agroindústrias
e peq':lenos produtores rurais.

Projeto de Lei n9 2.565, de 1992 (Do Sr. Avelino Cos
ta) - Concede redução de contribuição previdenciária aos
empregadores que especifica.

Projeto de Lei nº 2.566, de 1992 (Do Sr. Nilson Gib
son) - Concede reajuste de vencimento aos servidores
públicos federais e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.568, de 1992 (Do Sr. Sólon Borges
dos Reis) - Dispõe sobre a participação dos trabalhadores
em reuniões de Associações de Pais e Mestres.

Projeto de Lei n9 2.569, de 1992 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Dispõe sobre a utilização, para ações e serviços
públicos de saúde, das mercadorias apreendidas como con
trabando.

Projeto de Lei n9 2.570, de 1992 (Do Sr. Aloizio Merca
dante e outros cinco) - Regula o Imposto Territorial Rural
- ITR e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.571, de 1992 (Do Sr. José Cicote)
- Altera a redação do artigo 495 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

Projeto de Lei nº 2.572, de 1992 (Do Sr. Luiz Carlos
Santos) - Altera a redação do artigo 137, caput, da Conso-
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lidação das Leis do Trabalho, que dispõe sobre a remune
ração das férias gozadas após o período legal de concessão.

Projeto de Lei n9 2.573, de 1992 (Do SI. Luiz Carlos
Santos) - Acrescenta § 59 ao artigo 13 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, dispondo sobre O' valor
probatório das anotações apostas pelo empregador na Car
teira de Trabalho e Previdência social.

Projeto de Lei n9 2.574, de 1992 (Do Sr. Luiz Carlos
Santos) - Introduz alterações no artigo 29 da Lei n9 5.584,
de 26 de junho de 1970, visando a estabelecer novo valor
para a deter!llÍnação da alçada, no âmbito da Justiçá do
Trabalho.

Projeto de Lei n92.575, de 1992 (Do Sr. José Felinto)
- Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados os
caminhões adquiridos por transportadores autônomos. .

Projeto de Lei n92.577, de 1992 (Do Sr. Romel Anísio)
- Altera o § 59 do artigo 69 da Lei n9 8.025, de 12 de
abril de 1990, que "dispõe sobre a alienação de bens imó
veis residenciais de propriedade da União e dos vinculados
ou incorporados ao FRHB, situados no Distrito Federal
e dá outras providências".

Projeto de Lei n9 2.578, de 1992 (Do Sr. Romel Anísio)
- Isenta dos impostos sobre produtos industrializados e
de importação os bens destinados à modernização de hospi
tais e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.579, de 1992 - Dispõe sobre o
funcionamento dos Conselhos Federais de Fiscalização
Profissional e sobre a correção monetária das importâncias
devidas aos integrantes das respectivas classes e dos órgãos
regionais.

Projeto de Lei n9 2.580, de 1992 (Do Sr. Paulo Duarte)
- Regulamenta a proporcionalidade na distribuição dos
recursos do Orçamento da União passíveis de remaneja
mento pela via de emendas parlamentares.

Projeto de Lei n9 2.581, de 1992 (Do SI. José Maria
Eymael) - Revoga artigos do Título V da CLT que tratam
da organização sindical.

Projeto de Lei n9 2.582, de 1992 (Do SI. Jackson Perei
ra) - Proíbe a concessão de pensões especiais a viúvas
de ex-Presidentes da República.

Projeto de Lei n9 2.584, de 1992 (Do SI. Antonio
Carlos Mendes Thame) - Dispõe sobre aindisponibilidade
de bens nos casos que menciona e dá outras providências.

Projeto de Lein9 2.585, de 1992 (Do Sr. Aloizio Merca
dante e Paulo Rocha) - Dispõe sobre o enquadramento
sindical e dá outras providências.

Projeto de Lei n92.586, de 1992 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Estabelece percentuais para a liberação dos recursos
do Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR, e do
Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM.

Projeto de Lei n9 2.587, de 1992 (Do Sr. José Fortu
nati) - Institui o registro obrigatório de declaração de
bens no âmbito dos Poderes da União e dá outras provi
dências.

Projeto de Lei n9 2.588, de 1992 (Do Sr. Antonio
Carlos Mendes Thame) - Altera o artigo 355 do Decre
to-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal.

Projeto de Lei n9 2.589, de 1992 (Do Sr. Avenir Rosa)
- Proíbe a exportação de minérios in natura e dá outras
providências.

Projeto de Lei n92.590, de 1992 (Do SI. Waldir Guer
ra) - Obriga as cidades com mais de vinte mil habitantes
à coleta e ao tratamento de resíduos sólidos par<:ifins de
reciclagem e dá outras providências. ., . .

Projeto de Lei n92.591, de 1992 (Do Sr. Waldir Guer
ra) - Cria incentivos fiscais para reflorestamento e dá
outras providências.

Projeto de Lei n9 2.592; de 1992 (Do Supremo Tribunal
Federal) - Mensagem n917/92 - Dispõe sobre os venci
mentos dos Ministros do Supremo Tribunal Feqeral.

Projeto de Lei n9 2.593, de 1992 (Do SI. Munhoz
da Rocha) - Institui "passe livre" aos aposentados de
todas as idades, nos transportes urbanos, rodoviários, fer
roviários e aquaviários..

. Projeto de Lei n9 2.594, de 1992 (Do Sr. Antonio
Britto) - Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais do Trans
porte Coletivo Urbano e dá outras providências.

Projeto de Lei n92.596, de 1992 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Conceitua as administradoras ou emissoras de car
tões de crédito como instituições financeiras e dá outras
providências.

Projeto de Lei n9 2.597, de 1992 (Do SI. Amaury
.Müller) - Concede benefícios aos ex-integrantes do Bata
lhão de Suez.

IV - Pequeno Expediente

WILSON CAMPOS - Homenagem a Roberto Ma
riano de Castro, funcionário recém-aposentado da Casa.
Necessidade de criação pelo Governo Federal de comissão
de trabalho para contenção da epidemia de cólerano Esta
do de Pernambuco.

IVO MAINARDI - Transcurso do 809 aniversário
de criação do Colégio Militar de Porto' Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul. '.

OSVALDO BENDER - Aumento da produção agrí
cola brasileira. Necessidade de reformulação da política
de juros imposta aos produtores rurais.

PAULO PAIM - Posicionamento do líder negro Des
mond Tutu a respeito da eleição de nova Assembléia Nacio
nal Constituinte na África do Sul. Protesto do orador contra
portarias do Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento sobre política salarial. Conveniência da retirada,
pelo autor, do projeto de lei que propõe o teto de 140
mil cruzeiros para o salário mínimo.

JOÃO FAGUNDES - Protesto do orador contra
a indicação, pela Polícia Federal, de Raymundo Cotrim
para a função de Delegado em Boa Vista, Estado de Ro
raima.

COSTA FERREIRA - Excessiva elevação do custo
de vida no País.

ARNO MAGARINOS - Apelo ao Ministro da Edu
cação no sentido de liberação de recursos para o crédito
educativo. Necessidade de assentamento pelo Incra de agri
cultores cadastrados por cooperativas e Prefeituras no Esta
do do Rio Grande do Sul.

JAIR BOLSONARO - Matéria "Deputado denun
cia mordomia de militares no exterior", publicada no Jor
nal do Brasil.
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ADYLSON MOITA - Realização dias 13 e 14 de
fevereiro do corrente, no Rio de Janeiro" do 11 Encontro
para a Sobrevivência dos Hospitais de Câncer do Brasil.

LOURIVAL FREITAS - Adiamento pela Mesa da
Câmara dos Deputados da votação do Projeto de Decreto
Legislativo n9 153, de 1992, que susta os deitos do Decreto
n9 430, de 1992.

EUCLYDES MELLO - Reportage:m publicada no
jornal Folha de S. Paulo sobre destinação dl~ verbas públicas
para o Estado de São Paulo.

ALOÍSIO VASCONCELOS - Solidariedade do ora
dor ao trabalho desempenhado pelo Conf,ea e pelos Crea,
a nível federal e regional, respectivamente, no controle
e fiscalização das profissões de engenheiros, arquitetos e
agrônomos.

PETRO TONELLI - Necessidade de regulamenta
ção pelo Congresso Nacional de projeto de lei sobre a
implementação da Reforma Agrária.

GlOVANNI QUEIROZ - Crítica à política educa
cional do Governo Jáder Barbalho, Estado do Pará.

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Esclarecimentos
ao Deputado Pedro Tonelli sobre tramitação do projeto
de regulamentação da Reforma Agrária.

AUGUSTO C1-RVALHO - Repercussões do ple
biscito realizado na Africa do Sul sobre o fim do apartheid.

GERMANO RIGOITO - DocumeJllto "O Setor de
máquinas e equipamentos agrícolas e a redução das alíquo
tas de importação", de autoria do SIMERS - Sindicato

.da Indústria de Máquinas Agrícolas do Estado do Rio
Grande do Sul. .

TILDEN SANTIAGO - Artigo "Eu, Capitão Rami
ro, interroguei Herzog", dos jornalistas Antônio Carlos
Prado e Luiz Fernando Sá, publicado na revista IstoÉ/
Senhor.

JORGE UEQUED - Política salarial do Governo
Fernando Collor.

MENDONÇA NETO - Denúncia, pelo jornal Folha
de S. Paulo, de malversação dos recursos do FGTS no
Estado de São Paulo.

DÉRCIO KNOP - Inadimplência do Inamps com
relação ao pagamento das contas hospitalares e de casas
de saúde no País.

ODELMO LEÃO - Manifestação do cidadão paulis
tano Ruy Camignani de apoio ao Governo Fernando Co
llor, publicada pelo iornal O Estado de S. lPaulo.

EURIDES BRITO (Como Líder) - Pedido de apoia
mento para criação de CPI destinada a investigar a forma
ção de cartel e oligopólio no setor produtivo de insumos
da construção civil.

SIDNEY DE MIGUEL (Pela ordem) - Solidarie
dade do orador ao ex-Secretário do Meio Ambiente, Prof.
José Antônio Lutzenberger.

NILSON GIBSON - "Carta aberta" do Presidente
da Ordem dos Advogados da Bahia, Dr. Arx Tourinho,
enviada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

ARY KARA - Protesto do orador contra a privati
zação da Embraer.

RAQUEL CÂNDIDO - Demissão, pelo Governo
de Rondônia, de funcionários da CERON - Companhia
Elétrica de Rondônia.

ORLANDO PACHECO - Problemática da liber
dade de expressão nos meios de comunicação do País.

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS - Protesto do
orador contra o clima de opressão imposto a alunos da
rede estadual de Palmas, Estado do Tocantins.

V - Grande Expediente

CHICO VIGILANTE - Posicionamento do orador,
favorável à manutenção do sistema presidencialista de go
verno no Brasil.

WILSON CAMPOS - Apoiamento do orador à ado
ção do sistema parlamentarista de governo no País. Impor
tância da realização, em 1993, de plebiscito para escolha
do sistema de governo. Problemática de profissionais brasi
leiros residentes em 'Portugal. Necessidade da apreciação
pela Casa do projeto de lei sobre salário mínimo e do
projeto de decreto legislativo referente ao reajuste de 147%
dos proventos de aposentados e pensionistas da Previdência
Social.

JOSÉ FALCÃO - Problemática do menor abando
nado no País.

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Aviso sobre can
celamento de sessão conjunta a realizar-se às 19h e convo
cação de outra dia 24 do corrente, às llh30min, destinada
à apreciação de vetos presidenciais.

PAUDERNEY AVELINO (Pela ordem) - Inversão
da inscrição do orador no Grande Expediente.

MIGUEL ARRAES - União nacional para supe
ração da profunda cttse sócio-econômica do País.

PAUDERNEY AVELINO - Análise da situação
econômica e estratégica da aviação comercial brasileira.

VALTER PEREIRA - Análise crítica dos dois anos'
de mandato do Presidente Fernando Collor.

MAURICI MARIANO - Crítica aos critérios utiliza
dos pelo IBGE para a realização do censo de 1991. Protesto
contra a possível redução da participação do Município
de Guarujá, Estado de São Paulo, no Fundo de Partici
pação dos Municípios, devido à redução de seu contingente
populacional.

VI - Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores inscritos.)

PAULO ROMANO (Pela ordem) - Situação da ca
feicultura de pequeno e médio portes no Brasil.

PAULO DELGADO (Pela ordem) - Instalação, dia
2 de abril, da Comissão Especial Mista destinada a estudar
o problema do desequilíbrio inter-regional brasileiro.

VII - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Aposentadorias: Antônio Lopes Batista, Ary Pôrto

Nunes, Geraldo Gomes da Silva, Ilda Ferreira Magalhães.
b) Alteração de Aposentadoria: Acrísio Francisco dos

Santos, Jair Vitor da Costa, João Francisco de Oliveira,
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Maria Adelaide Carvalho de Souza Gammaro, Ophelia
Drumond Andrade Müller.

c) Exonerações: Antonio Lopes Batista, Ary Pôrto
Nunes, lida Ferreira Magalhães.

d) Apostila do Diretor-Geral: Fernando Rodrigues da
Costa, Lucila Alves Quesado.

3- MESA
4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
5 - COMISSÕES

Ata da 25a Sessão, em 23 de março de 1992
Presidência dos Srs.: Nilson Gibson, Adylson Motta e Dejandir Dalpasquale, § 2° do artigo

18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO

(Às 14 horas)
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Há número

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

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

anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. OSVALDO BENDER, servindo a como 2\' Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecendente, a qual
é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se à leitu
ra do expediente.

O SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 19 Secretário,
procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
OFÍCIOS

Do Exm9 Sr. Marcos Coimbra, Secretário-Geral da Presi
dência da República, nos seguintes termos:
Ofício n9 l1/SG-PR

Brasília, 18 de março de 1992

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília (DF)

Senhor Presidente:
Incumbiu-me o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re

pública de acusar recebimento do Ofício n9 151, de 22-1-92
a ele dirigido, em que Vossa Excelência encaminha o Relatóri~
da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou a reforma
administrativa do Banco do Brasil. Ao agradecer a remessa
do Relatório informo a Vossa Excelência que o mesmo será
analisado com a atenção que o assunto requer.

Respeitosamente, - Marcos Coimbra, Secretário-Geral
da Presidência da República.

Do Sr. Deputado José Serra, Líder do PSDB, nos seguintes
termos:
Of.PSDB/IIN\' 39/92

Brasl1ia, 18 de março de 1992

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Solicito que Vossa Excelência se digne autorizar a altera

ção da}ndicação do Deputado Tuga Angerami pelo Deputado
JACKSON PEREIRA, como membro suplente, na Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito "destinada a apurar as irregu
laridades na administração do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS do Trabalhador".

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifes
tações de elevada estima e apreço. - Deputado José Serra,
Líder do PSDB.

Do Sr. Deputado Edison Fidelis, Vice-Líder no Exercício
de liderança do PTB, nos seguintes termos:
Ofício n9 /92
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente:
Tenho o prazer de comunicar a V. Ex\ para os devi,?os

fins, que a partir desta data a Deputada RAQUEL CAN
DIDO passa a integrar a Bancada do Partido Trabalhista Bra
sileiro - PTB, de acordo com a anexa comunicação pessoal
daquela Parlamentar.

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex~ protestos de
estima e apreço. - Deputado Edison Fidelis, Vice-Líder no
exercício da Liderança.

Da SI"" Deputada Raquel Cândido nos seguintes termos:
Ofício n\' 79/92

Brasília, 19 de março de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex~, para os devidos fins, que passo a

integrar a Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exª pro
testos de apreço e consideração. - Deputada Raquel Cândido.
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Senhor Presidente:
Ao cumprimentar Vossa Excelência, solicito à Mesa que

retifique o meu voto dado ontem, dia 18-3-92, na sessão da
Câmara, o qual votei Sim e o painel registrou Não.

Atenciosamente, - Deputado Nan Souza, Vice-Líder do
PST.

tudo de HUlltlôlIi!l, 8l1hRcrevo.

Do Sr. Deputado Nan Souza nos seguintes termos:
Ofício n9 8/92-NS

Brasília, 19 de março de 1992
Exm9 .Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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PROJETO DE LEI NO 2.558, DE 1992
(Do Senado Federal)

PLS N" 66191

Dispõe sobre a necrópsia como método de diagnóstico m!
dica e de investigação médico-legal e dá outras provi

dências."

(i\S COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA; E DE CON~

TITUIÇJ\O E JUSTIÇA E DE REDAÇJ\O (ART. 54) - ART. Z4,Il)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l- - A necrópsia é o conjunto de m~todos e técni

cas médipo-cientificos, utilizados em cadáveres, com as seguintes fi

nalidades:
I - determinação do diagn6stico da causa mortis e as

pec~O& correlatos aoS objetivos d~ investigação médica, ou da salva

guarda da saúde pública;
11 - determinação do diagnóstico da causa mortis e de

mais aspectos, através de técnica~ multidiscipl~~ares a serem utili

zadas em investigações de perícia médico-legal;
111 - estimulo ao avanço dos conhecimentos cientificas

vigentes relacionados a aspectos pato16gicos e patofisio16gic~3 da'

doenças e do ensino médico a nive1 de qraduaçao e p6s-graduaç"o:
IV - remoção de órgãos, partes ou tecidos orgânidos

destinados a transplantes oU à extração de medicamentos biológicos.
Art. 2- - A necr6psia será realiza~a por médico espe

cializado em patologia ou investido da função de perito médico-legal.

§ l' - o médico perito será auxiliado por técnicos e

auxiliares de necr6psia cujo treinamento e atribuições serão defin1

dos pelO órgão competente do Poder Executivo.
§ 2~ - As"atividades relativas às profissões de que

trata este artigo são consideradas insalubres.

Art. 3- - A necr6psia será considerada:

I - obrigat6ria, quando:
a) houver a certeza" ou a suspeita da ocorrência de

morte criminosa;
b) houver a certeza ou a suspeita de que a morte re-

sultou de doenças de notificação compulsória ou cujas características

coloquem em risco a saúde pública;
c) a morte reaultarAe causa violenta, especificamente

de acidente de trabalho ou de doença não assistida por médico;
d) a morte não tiver diagnóstico firmado;
e) o paciente vier a falecer durante tratamento em re

gime de internamento em hospital pe ensino de faculdade de medicina

reconhecida;
11 - opcional, quando tiver por objetivo:

a) o estabelecimento do diagnóstico de certeza da cau

sa wortie e seus corolários técnicos;
b) o aprofundamento do conhecimento médico-científico

de certa8 ?atologias;
c) o ensino ~édico da especialidade de patologia e es-

pecialidades correlatas;
d) a remoção de órgãos, tecidos ou partes de cadáver

para utilização em transplantes ou para a extração de medicamentos

bio16gicos.
§ 18 _ As necrópsias de que trata o inciso I deste ar-

tigo poderão ser utilizadas para a remoção de órgãos, tecidos ,,ou

partes do cadáver para transplante ou para extração de medicam~nto5

biológicos, desde qos:

a) não haja, a princ~p~o, manifestação formal contrá

ria do de cujus legalmente capaz;

b) não haja prejuízo da ação pericial;

c) haja estrutura de conservação de órgãos para trans-

plantes;

d) a necrópsia seja realizada em tempo hábil;

e) o cadáver não seja portador de doença transmissivel

ou degenerativa que contra indique o uso de seus órgãos.
§ 2- - As necr6psias de que trata o inciso II deste

artigo serão realizadas mediante a apresentação da autorização formal
do de cujus legalmente capaz, da família ou do responsável legal.

S 3 - - A remoção de órgãos, tecidos ou partes do cadá
ver de que trata o inciso lI, letra d, deste artigo, será realizada
mediante a apresentação de autorização formal, para esse fim, do de

cujus legalmente capaz, da família ou do responsável legal.
Art. 4 g - As necr6psias e as remoções concomitantes A

conservação de órgãos, tecidos ou partes para transplante, serão rea
lizadas em hospi~ais ou institutos médico-legais, em ambiente

tecnicamente apropriado e dotado dos equipamentos mínimos

necessários, definidos em ato do órgão competente do Poder Executivo.

§ 1 9 - As necrópsias poderão ser realizadas, excepcio

nalmente, por médico provisoriamente investido da função de perito

médico-legal, e em condições não idealmente apropriadas para tal fim,

desde que requisitados fo~almente pela autoridade responsável pela
investigação de mortes necessariamente suspeitas.

§ 2 a - O médico requisitado para prestar a função tem
porária de perito médico-legal pode recusar-se a cumprir a determina

ção alegando, por escrito, incompetência técnica.
Art. 5- - As necrópsias serâo realizadas após duas ho

ras da constatação do óbito, ressalvados os casos em que o médico pe
rito ou patologista apresenta, por escrito, razões que justificam'· o
não cumprimento desse prazo.

§ 1~ - Verificado o óbito, poderá ser efetuada a qual

quer tempo a remoção de órgãos, tecidos ou partes do cadáver destina

dos a transplantes.

§ 2 8 - A realização da necrópsia para remoção de ór

gãos, tecidos ou partes do cadáver dependerá da verificaçã~ irrefutá

veI da morte cerebral por métpdo clinico e, no mínimo, por dois

métodos complementares de alta confiabilidade, aceitos pela comunida

de científica mundial para esse fim, em declaração assinada pelo
médico aseistente do paciente ê por dois médicos não participantes da

equipe de transplantes, sendo um destes, necessariamente, neurologis

ta ou neurocirurgião.
Art. 6 g

- As necrópsias não poderão destruir ou adul

terar tecidos ou estruturas orgânicas utilizáveis na identificação do
cadáver.

Art. 7 D - As lâminas histológicas ou peças anatomopa-

to16g1cas do cadáver, necessárias para a elucidação de quesitos médi

co-legais, serão preservadas pelo prazo mínimo de cinco anos.
Art. 8 g - Os laudos roédicos-periciais da responsabili

dade legal do médico legista seguirão o padrão técnico estabelecido

em ato do órgão competente do Poder Executivo, devendo ser respondi

dos os quesitos adicionais formulados pela autoridade responsável pe

la investigação da morte.
Art. gQ - Não poderão ser separadas partes do cadáve~,

exceto as peças anatomopatológicas e órgãos, tecidos ou partes desti

nadas a transplantes ou extração de medicamentos biológiCOS.
Art. 10 - Terminada a necrópsia, o cadáver será con

digna e esteticamente recomposto e entregue à família ou ao responsá
vel legal para inumação, cremação ou doação para estudo em faculdades

de ciências da saúde.
parágrafo único - Os cadáveres que não forem reclama

dos pelas famílias ou responsáveis legais no prazo de um mês após a

morte ficarão sob a responsabilidade do município, que poderá:

I - preferencialmente, doá-los a faculdades de ciên~

cias de sa~d( :a o ensino de antomia descritiva e topográfica;

11 - submetê-los a inumação ou à cremação às expensas

do governo municipal.
Art. 11 - A necrópsia poderá ser executada após a exu

mação do cadáver, desde que devidamente requisitada pela autoridade

responsável pela investigação da morte e notificada a administração

do cemitério.
Art. 12 - A manipulação do cadáver durante a necr6psia

deverá ser revestida da necessária salvaguarda da saúde dos ~mQr?s

da equipe técni~a, segundo ato do órgão competente do poder Executi-

vo.
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Parágrafo único - Os dej etoB ou r,estas tissulares re

sultantes da necrópsia terão destinação estabelacida em ato do,órgão·

competente do poder Execu~ivo.

Art. 13 - Incumbe ao Ministério da sa~de'fiGcalizar a

execução das necrópsias médicas, médico-científicas,-bem como as re
lacionadas com" transplante ou extração de medicamentos- biológicos,.
cabendo ao Ministério da Justiça fiscalizar as necr6psias médico~.

legais.

Senhor Primeiro Secretário

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de bar submetido
à revisão da CSmara dos Deputados, nos termos do arta 65 da Consti
tuição Federal, o projêto de fei do Senado n ll 66, de 1991, constan~e

dos aut6gr~fos êm anêxo, que "dispõe sobre a necrópsia como mé~odo

de diagnóstico médico e de i~vestigação médico-l~gal e dá outras
providências".

AproveitQ a oportunidade para renovar a, Vossa
Excelência protestos.de estima e consideração.

PROJÉTO DE LEI N° 2.559, DE 1992
(Do Senado Federal)

PLS N° 228191

~
:'" f..5, '..J2LJ 'n..:JJJ"hot

Seu ório-G~o ~o, ".
......- -- --L 11- .~'-.,

Dopolcd. INOC~N OLIVEIRA c:::
.","",",~.A Sua Excelência o S~nhqr

Deputado INOCÉNcrOOLIVEIRA

DD. Primeiro Secretário da'Câmara
rfr/.

~
'

./~ /~. . .
(/7j"i}f.W<. .

, SEN~~lR MEIRA FILHO
Primeiro Secretário, em exerclcio

Art. 14 - São proibidos:
I - a compra, a venda, a intermlediação ou quaisquer

tipos de operações e rlalações comerciais que enve,}vam órgãos, tG'cidos

ou parte de cadáver destinados a trans~l~ntes ou à extração de medi
camento; biológicos;

11 - a posse, a guarda, o porte, Cl transp'ort'e ou a

preservação qe órgãos,_ tecidos ou .p~rt~s' ~e: ~adélver por' pessoas não
autorizadas;

111 - a manutençã~ ou a ~~ese~açào de cadáveres ou de
suas partes em locais não autorizados.

Art. 15 - 0'5 que infringirem os dlspositiv~s desta Lei

abaixo indicados estarão sujeitos às seguintes PEmas:

]: - arts. 1 11 , 4 ft , 7 f1 , 8", 10 e 11::

Pena - detenção de seis meses a dc)is anos;

11 - arts. 2 11 , 3 f1 , 5 11 , 6 11 , 9 11 e 14, incisos 11 e 111':

Pena - detenção de dois a três· anc)s;

111 - art. 14, inciso I:

Pena - detenção de três a quatro ianos.

Parágrafo único - A pena será acrtescida de um terço se

o infrator for médico, e~fermeí~~, ~u~i~ia~, ~judante ~e enfermagem

ou servidor da administração ~ospitalarlo~,d~ ~ns~~tuiç~o médico-

Concede pens,âo especial a Francis'co Pa~la Cândido e dâ
outras prov idêr:-:.ias.

legal.

Art. 16 - O poder Executivo regulamentará esta Lei no

prazo de cento e oitenta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 17 - Esta Le'i entra em vigtJr na data de sua pu-

blicaç&o.,
Art. 18, - Revogam-se ,as disposiçõ.es em contrário.

(As CO)fISSOE'S co TRABALHO, DE AD~IINrSTRAçJ(Q E

pOBLrCO; DE FI~,;:;ÇAS E TRI3UT;\CÃO (ART. 5~);

TITUIÇM E JUq7rçA fi DE REDAÇÃO (ART. 54)

SERV;ÇO

fi DE-C~~

SENADO FEDERAL, EM .1:j. DE DEZEMBRO DE 199J o CONGRESSO NACIONAL decreta:

cação.

/' fl-,_" , /7 '
''l'\.á41~t/ 1/'/

SEN~R MAURO BENEVIDES
PRESIDENTE

SINOPSE

.Art. l- - t concedida a Francisco Paula CAndido uma pen
aAe especial mensal de valor correspondente a vinte vezes o maior

. aalário míniI::o Vigente no Pais.
Parágrafo L:..."líco - Essa pensão não se estenderá a descen

dentes ou G eventuais ~erdeiros do beneficiado.
Art. 2' - A 1espesa decorrente desta Lei correrá à conta

de Encarqos Previdenc.:.ários da t:niào - Recursos sob supe:visão do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamen~o.

Art. 3' -.Es:a Lei entra .e~ vigor ~a data de s~a publi-

Projeto de Lei do senado n' 66, de 1991. Art•• ' -'Revogam-se as di~posiçõe5 em cçntrãrio.

SENADO FEDE;'.AL, EM .A o. DE DEZEMBRC DE 1991

Dispõe sobre a necr6psia como método
de diagnóstico médico e de
investigação médico-legal e dá outras
providências.

Apresentado pelo Senador Francisco Rollemberg

~aI?2-:~\. ;---LS~~CMAURO BENEVIDE~
./ PRESIDENTE I

Liao no expediente da sess!o de 10/4/91 e publicado no DCN (Seção
11) de 11/4/91. Despachado à Comiss&o de Asstmtos Sociais (decisão
terminativa), onde poderá receber emendas, após sua publicação e
distríbuiç!o em avulsos, pelo prazo de 5 dias ~teis.
Em 09/12/91, leitura do Parecer n' 534/9J.-CAS, relatado pelo
Senadur Lucídio Portella, pela aprovação do projeto. A Presidência
comunica ao Plenário o recebimento do Oficio n fl 118/91, do
Presidente da CAS, comunicando a aprovaçAo da matérià na reuniãe:>
4.12.91. É aberto o prazo de 5 dias para intE~rposição de recursq,
por' um décimo da composiç!o da Casa, para que o projeto seja
apreciado pelo Plenário.
Em 16/12/91, a presidê.ncia comunica o tél=-mino do prazo para
interposição de recurso no sentido de inclusão em ordem do Dia da
matéria, apreciada conclusivamente pela CO~iSBão de Assuntos
Sociais. I" j 1'/
À C!",ara dos Deputados com o Oficio SM/II' 4 .~Jo I -dJ .2;' /'D. 9"

Apresentado pelo Senador Humberto Lucena.

Lido no .lCpedlente da Sessão de 19/6/91 e' publicadO no DCN (Seção
11) 'de 20/6/91. À Comissão de Assuntos Sociais (decisão ter=.inati
va), onde poderá receber emendas, apõs publicado Q distribu!do em
avulsos, pelo pr.azo de 5 dias úteis.
Em 11/12/91, e aprovado com emenda, após parecer favorAvel da CAs
proterido pelo Senador Divaldo suruaqy, relator designado. Á CO!R
para a Redação Final. É lido' "o -'Perecer n" 554, de 1991-COIR (re1a
t9r Senador Iram Saraiva), oferecendo a Redação Final da ~atériaa

~~~~~~'Lu~~~a.termosdo Requerimento no 934, de 1991, do Senador

À CAsara dos Deputados co", o OF/SM N'l~~7, de 13.12.91SM/N' 13/0 Em ,,2'1- de dezembro de 1991

Proj.to de Lei do Senado n' 228, de 199~

Conceae pt'nsã,o especial a
. Paula •tãnéirdci e dá outras
cias

Franciac:o
prQvid'n-
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genético humano

genéticos e de ou-

8H/IlOÁ .:z :!1 Ela ..A;' dedezelllbro de 1991

A Sua ExcelAncia o Senhor
Deputado INoctNCIO OLIVEIRA
DD. Primeiro Secretário da cámara dos Deputado.
dbb/.

Senhor Primeiro Secretário

pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas nesta Lei e
nas resultantes de sua posterior regulamentação.

Art. 5~ - No uso das técnicas da engenharia genéti
ca são proibidas:

1 - a intervenção no material

in vivo, exceto para o tratamento de defeitos

tras doenças;

II - a manipulação e o congelamento in vitra, de em-

man,ipulaçâo de material genético que afete o

IV - a intervenção em material genético de animais

causar-lhes, e às suas p~ole~, sofrimentos e defeitos

exceto se a intervenção genética venha contribuir par~

de avanços signific~tivos na pesquisa cient~fica "e

que possamExce- .
orgânicos,

a ob~enção

biológica;
V - a intervenção em material genético de plantas e

Primeiro Secretãr10, em ex.ercicio animais, exceto com o objetivo de seu melhoramento;

En~aminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido briões humanos;

• revi.Ao da Câmara dos Deputados, nos· termos do art. 65 da rIr - a

Con.tituição Federal, o Projeto de Lei do senado n° 228, de 1991, comportamento humano;
conatante dos autógratos, em anexo, que "concede pensão especia~ a

'ranci"co Paula C6ndido e dá outras providências".
Apr;veito a oportunidade para renovar a VOS""

l'ncia protestos de estima e considera~~ ~

4~ÕR RACHID 5ALOANIlA :ERZI

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FA>.1ILIA; E DE CONS

TITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO (ART, 54J - ART. 24,(1)

PROJETO DE LEI N° 2.560, DE 1992
(Do Senado Federal)

PLS N° 114/91

Estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia

genética, para a construç5o, manipulação, circulação e

liberação de moléculas ADN-recombinante e de organismos

e vírus que os contenham e dá outras providências.

Parágrafo único - Os membros da CTNBio deverão ter
notáv~l saber científico e técnico, e serão indicados juntamente
com os suplentes, para um mandato de três anos.

Art. 7 a - Compete à Comissão criada na forma do ar-
tigo anterior:

I - propor ao Poder Executivo a Política Nacional
de Biossegurança;

II - relacionar-se com organismos que tratem da en~

genharia genéticb e da biossegurança em outros países e, também,

com organizações afins nac:onais e internacionais;

III - p,opor e fiscalizar o cumprimento do códi99 de

IV - propor, na Iregulamentação desta Lei, as infra
ções e as respectivas penalidades pelo seu não cumprimento;

V - supervisionar todas as experiências que envol
vam material oncogénico ou aqueles que possam causar danos ao ho
mem, aos animais, às plantas e ao meio ambiente;

VI - investigar os acidentes e as enfermidades veri

ficadas no curso na pesquisas e projetos na área de engenharia ge
nética;

ttica;

VIII - o patenteamento de seqüéncias de ADN.

Art. 6; - É o ~oder Executivo autorizado a consti
tuir a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, doravante deno
minada CTNBio, de caráter permanente, vinculada à Presidência da
República, com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento e o

progresso técnico e cientifico na engenharia genética, na biotec
nol~qia, na biossegurança e em áreas afins, no estrito respeito à

segurança dos consumidores e da população em geral, com constante

cuidado à proteção do meio ambiente, cabendo-lhe suscitar e propor
todas as pesquisas e estudos complementares, destinados a avaliar

os riscos potenciais dos novos métodos e.produtos disponíveis.

VI - a produção de embriões humanos destinados a

servirem como material biológico disponível;

VII - a intervenção no material genético de microor
ganismos, exceto para o desenvolvimento de novas fontes de energia

menos nocivas, ~ melhoria na qualidade e na produção de imunobio

lógicos, me~icamentos e produtos biológicos, e o controle de

agentes poluentes;

VII - propor normas e regulamentos, relativos às

atividades da biotecnolagia, biossegurança e engenharia genética."

objetivando a constante atualização da legislação;
VIII - conhecer e supervisionar as experiências que

envolvam manipulações e transmutações gên~cas.

Parágrafo único - A CTNBio criarã subcomisBàes en

carregadas de setores especific~s da biossegurança e da engenharia
genética e supervisionará suas atividades.

Art. 'B~ - Para a fiscalização das normas de segu

ran~a e para o fiel cumprimento do Código de Ética, é cria?a, no

4~ito de cada instituição que se dedica à pesquisa, ao desenvol-,

Lei,presentedaos efeitosArt. 2° - Para
define-se:

Art. la - Esta Lei estabelece normas e níveis de
segurança no uso das técnicas da engenharia genética, na
construção, manipulação, circulação e liberação das

moléculas ADN-recombinante e dos organismos e vírus que conte
nham ~oléculas de ADN-recombinante e de seus produtos, visan

do proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das plantas,

bem como o meio ambiente.

I - ADN (ácido desoxirribonucléico) como material

genético que contém as informações que produzem a descendência;

II - moléculas de ADN-recombinante como. aquelas

construídas fora das células vivas, mediante a união de segmentos

de AON-natural ou sintético com moléculas de ADN, que possam mul

tiplicar-se em uma célula viva, ou ainda as moléculas de ADN re

sultantes dessa automultiplit:ação.
Parágrafo único - Consideram-se equivalentes às mo

léculas do ADN-natural, os segmentos de ADN-sintético que possam

ser transcritos em um polinucleotídio ou em polipeptidio.

Art. 3~ - As normas e procedimentos estabelecidos

nesta Lei não se aplicam ao segmento de ADN-sintético que nào se

expresse in vivo como produto biologicamente ativo de polinucleo

tidios oU polipeptidios.
Art. 4 a - Qualquer pessoa ou equipe capacitada

para realizar pesquisas e/ou manipulações de moléculas e
AON-recombinante, deverá estar obrigatoriamente associada ou

vinculada a uma instituição pública ou privada, de qualquer natu
reza, responsável pelas conseqüências advindas das pesquisas, dos
experimentos e dos desenvolvimentos f definidas na forma desta Lei.

§ l° - Para os efeitos desta Lei, entendem-se como
instituição qualquer entidade privada ou pública federal, estadual
ou municipal e, ainda, os organismos financiadores ou patracinada
res~ de projetos ou atividades referidas neste artigo.

S 2; - As instituições nas quais venham a ser rea

lizadas pesquisas com mo~éculas AON-recombinante, deverão zelar
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vimQnto e à manipulação das técnicas de englmharia genética e de
moláculas de ADN-recombinante, a comissão Institucional de Biosse

gurança, doravante denominada CIBio, composta por integrantes do
quadro de funcionários da Instituição, prefl:!rencialmente, com es

pecialização 'nas áreas de microbiologia, bil:>1ogia genética, medi

cina, • farmácia e virologia I familiárizadas com as técnicas da en

genharia genética, com os equipamentos espel::ializados para o de

senvolvimento destas técnicas e, ainda, com a manipulação de molé

culas de AbN-recombinante.
Parágrafo único - Os membros da comissão criada na

fo~a deste artigo serão indicados pelo diretor da Instituição,

com a iM'rovaçã6 da maioria absoluta dos pesquisadores, e terão

mandato de ~rês anos.

Art. 9~ - compete à Comissão Institucional de

Siossegurança - eIaio criada na forma do artigo anterior:
I - analisar, revisar e aprovar todos os proje~~s

relacionados com a engenharia genética e CCim a manipulação de mo

léculas ADN-recombinante;
11 - fiscalizar o cumprimento do Código de Ética e

demais normas da engenharia· genética e da biossegurança, fixados

nesta Lei e na swa posterior regulamentação;
111 - praticar as recomendaçôes estabelecidas pela

comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio;
IV - estabelecer programa de inspeção paru garantir

o funcionamento das instalações sob sua rel;;.ponsabil idade, dentro

dos padrões e normas da bioBsegurança, especiallllente quanto às

contenções fisica e biológica;

V - assegurar a operação das instalações da insti

tuição por intermédio de PQssoal com Buficilente capa0i tação técni

ca e profissional;
VI - manter a ~ista de supervisores de cada projeto,

todos diretamente~~~bordinadosà Comissão Institucional de Biosse

gur§nça - CIBio;
VII - manter um registro para o acompanhamento indi

vidual de cada pesquisa ou projeto em desenvolvimento na

In.tituição;
VIII - investigar os acidentes e as enfermidades ooor

ridas em qualquer instalação da Instituição, notificando suas con
clusões e providências à Comissão ~écnica Nacional de

piossegurança - CTNBio;
IX - fixar as penalidades pelo não cumprimento das

normas de biossegurança e pelo desrespeito ao Código de Ética, bem

como pelo estabe,lecido' nesta Lei, e na sua posterior

regulamentação;
X - proibir, no âmbito da instituição, a interven

ção em mcléculas ADN-recombinante in vitra, a não ser para:

a) corrigir ~u evitar defeitos genéticos em em
briões, com a manipulação biológica ou genética, dentro do prazo

em q~e essas mutações possam cientificamente ser corrigidas, du

rante as fases pré e pós-natal;
b) pesquisar, com f inalidade~ e objetivo def inido

previamente perante à Comissão Institucic~al de Biossegurança 

CIBio;

c) produzir embriões humanos, desde que não sirvam

como material biológico disponível;

XI - somente permitir a intervenção no material ge

nético de animais e plantas com objetivo definido, visando, prin
cipalmente, à melhoria dos índices de produtividade das sementes e

dos animais, o aumento da resistência às doença e às pragas;

i~portãncia comercial relevante ou se não for ainda de domínio

plllilico;
XV - emitir certificado de inspeção de qualidade pa

ra as instalações e laboratórios novos ou que tenham sofrido modi

ficações, bem como para o produto ou insumo resultante;

XVI - proibir a intervenção no material genético mi
croorganismos, exceto para promover:

a) o desenvolvimento de fontes d~ energia que náo

afetem Q meio ambiente, as plantas, os animais e o homem;

b} a melhoria na qualidade e na produção de imuno

biológicos, medicamentos e produtos biológicos para o beneficio do

homem, dos animais, das plantas e do meio ambiente;

c) a eliminação de agentes poluentes.

Parágrafo único - No caso do inciso XIV o supervi

sor do projeto é o responsável pelo sigilo das informações obtidas
Art. 10 - As pesquisas e processos industriais qde'

envolvam utilização de material ra~ioativo serão supervisionadas e

previamente autorizadas pela CTNBio e pela Comissão Nacional de

Energia Nuclear - CNEN, dentro de suas competências estabelecidas
etn Lei.

Art. 11 - Na elaboração da política Nacional de
Biossegurança, serão adotados os seguintes níveis de pesquisas:

I - nível de segurança 1: para os trabalhos genéti

cos com organismos, receptores e vetores não patogénicos, aos

quais não se impute nenhum risco aos que com eles trabalham, ao'

ser humano em geral, aos animais, às plantas e ao meio ambiente;
11 - nível de segurança 2: para os trabalhos genéti

cos com organismos, receptores e vetores patogênicos, aos qual s se

impute risco moderado aos que com eles trabalham e um pequeno ris

co aos seres ,humanos em geral, aos animais, às plantas e ao lnt!io

ambiente;
111 - nível de segurança 3: para os trabalhos genéti

cos ... COIn organismos, receptores e vetores altamente patogênicos,
para os quais se impute um alto risco às pessoas que com eles tra
balham, aos seres humanos em geral, aos animais, às plantas e ao

meio ambiente.
Parágrafo único - Quando não ~ouver qualquer infor

mação sobre a periculosidade ou 11 patogenicidade dos organismos
envolvidos no trabalho genético, este devê ser considerado de ní

vel 4, até que se comprove seu nivel real de periculosidade ou

patogenicidade.
Art. 12 - Para a realização de trabalhos genéticos

em sistemas fechados, serão consideradas as condições e normas de

segurança NSB-1, NSB-2, NSB-3 e NSB-4, recomendadas pela Organiza

ção Panamericana de Saúde - OPAS e pela Organização Mundial de

Sa~de - OMS, aplicávei& as pesquisas de nível de segurança 1, 2, 3

e 4, respectivamente, nos termos do artigo anterior.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

SENADO FEDERAL, EM "-'} DE DEZEMBRO DE 1991

~
\Ci.vl':Ã'..'j_'"'/\/1/

SE O MAURO BENEVIDE8Í

/ PRESIDENTE

S I H O P S E

Projeto de Lei do Senado n P 114, de 1991.

tuadtlS
embriões

embrião;

XII - emitir parecer definitivo sobre a qualidade do
produto final objetó da pesquisa ou do d,esenvolvimento, visando
liberá-lo para o conSUlnO ou para a utiliza,;:ão indus'trial;

XIXI - proibir, em qualquer hipótese, que sejam efe
quaisquer formas de congelamento ou interferência nos

in vitro, ou o náo~prosseguimento da vida natural do Apresentado pelo

Estabelece normas para o uso das
técnicas de engenharia genética, para
a construção, manipulação, circulação
e liberação de moléculas de ADN
recombinante e de organismos e vírus
que os contenham e dá outras
providências.

Senador Marco Maciel

ou

XlV - manter sigilo quando absolutamente necessário, Lido
por solicitação do patrocinador do projeto, se o produto tiver 11)

no expediente da Sessão de 30/4/91 e publicado no DCN (Seção
de 1/5/91. Despachado à comissão de Assuntos Sociais (decisão
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Deputado INoCtNCIO OLIVEIRA

DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

terminativa), onde poderá receber emenda~, após sua publicação e
distribuição em avulsos, pelo prazo de 5 d~as úteis.
E 09/l2/9l leitura do Parecer n' 533/91-CAS, relatado pelo
s:nador Fra~cisco Rollemberg, pela aprovação do subsitutivo que
apresenta. A Presidência comunica ao Plenárl? o recebiment? do
Ofício n ll 119/91, do Presidente da eM, comun~cando a aprovaçao da
matéria na reunião 4.12.91. É aberto o prazo .de 5 dias para
interposição de recurso, por um décimo ~a compos1çAo da Casa, para
que o projeto seja apreciado pelo Plenár~o.

Em 16/l2/91 a presidência comunica o termino do prazo para
interposição' de recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia da
matéria, apreciada conclusivamente pela comiss!o de Assuntos

io~~:;~~ dos Deputados com o Oficio SH/N' ~,,3pq,di 021. 1.2, "I/

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de s~r submetido
à reV~sao da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Consti
tuição Federal, o Projeto de Lei do Senado nO 114, de 1991, constan

te dos autógrafoB em anexo, que "estabelece normas para o uso das

técnicaB de engenharia genética, para a construção, manipulação,
circulaç!o e libe~aç!o de moiéculas ADN-recombinante e de organismoa
e vírus ,que os contenham e dá pútras providências" •.

Aproveito a oportunidade para renovar a VOSS8

Excelência protestos de estima e consideração.

SE~~
Primeiro ;Z:t~riOI em exercício

Senhor Pri~eiro Secretário

anos;

~OB;

os m~iores de sessenta anos;
os maiores de cinqüenta e cinco
os maiores de cinqüenta anOSi

os'maiores de quarenta e cinco

- em 1995,

- em 1996,

- em 1997,

- em 1998,

equivalente a trinta por cento da diferença ent~e estes rendimentos
e o limite eatabelecido no artigo anterior.

§ lD - A complementação dos rendimentos far-se-á na
fonte ou através doa procedimentos ~e devolução do imposto de
renda.

v - em 1999, os maiores de quarenta anos;
VI - en 2000, os maiores de trinta e cinco anos;

VII - em 2001, os maiores de trinta anos;
VIII ~ em 2002, os maiores de vinte e cinco anos.

Art. 4- - Ao Poder Executivo é facultado:

I - em função da disponibilidade de recursos e da
experiência acumulada na execução do PGRM:

a) elevar a aliquota prevista no caput do art. 2;

desta Lei ate cinqüenta por cento;

b) implantar o PGRH em periodo mais ~reve do que '?'
previsto no art. 3' desta Lei, desde que mantido o critério de
abrangência por idade;

II - celebrar convênios com:

a) Estados e Municípios, visando à fiscalizaçao do
PGRH;

I 2- - A fiscalização será realizada segundo as nor
mas do imposto de renda, procedendo-se a súa adaptação As necessi
dades da administraçio do PGRM, inclusive quanto ao cadastro de

pessoas fisicas.

§ 3 D ,- Qu~ndo inaplicável ou inapropriada a comple~

mentaç40 na fonte, os beneficiários deverão habilitar-se mediante
apresentaç6o'de d~çlaração do Geu nivel de· renda, ~ qual será reno
vada :~riodicamente, de preferência, a cada mês, junto à repartição
responstvel pelo pagamento.

Art. 3- - O PGRM será· implantado gradual-mente, po
,dendo abranger:

I

U

UI

. IV

Em c2 1- de dezembro de 3.991

PRIMEIRA 5St;~

EmJ~L..!d-/ 9J'n
~16do.C~ ~es(l. " ;

~pUlod' INOc~Na 7
(dmeiro Secretdrlo __

SH/N' J30'1

A Sua Excelência o senhor

PROJETO DE LEI N° 2.561, DE 1992
(Do Senado Federal)

PLS N° 80/91

b) a rede bancária do País, a Empresa Brasileira de
correios e Telegráfos ou qualquer outra entidade prestadora de ser

viços, de direito público ou privado, visando ao cumprimento desta
Lei.

Art. 5- - O PGRM será custeado com dotaç!o orçamen
t6ria específica, a ser consignada no Orçamento da UniAo a partir
do exercicio financeiro de 1995.

Parágrafo ~nico - A partir dL 1994, os projetos de

relativos a planos plurianuais e a diretrizes' orçamentárias
deverão especificar os cancelamentos e as transferências de despe
sas, bem como outras medidas julgadas necessárias à execução do

Institui o Programa de Garantia de Renda Mínima _ PGRM
e dá outras ,providências.

(ÀS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUI lei
ÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)

PGRH.~

Art. 6- - O Poder Executivo instituirá os necQssá-
O CONGRESSO NACIONAL decreta: rios programas e projetos para a ampliação da oferta ~e serviço e

bens de consumo populares, de modo a atender .0 crescimento da de
manda decorrente da implantação do PGRM.

Art. l- - É instituido o Programa de Garantia de Parágrafo único _ Serã~' 'desenv~lvidas pesguisaa vi-
Renda Mínima - PGRM, que beneficiará, sob a forma de imposto de sando detectar;eventuais entraves ao aumento da produção, e propor
renda neqativo, todas as pessoas residentes no Pais, maiores de cabíveis mudanças estruturais do sistema produtivo e financeiro.
vinte e cinco anos e que aufiram rendi~entos brutos mensais infe- Art. 7' _ O Poder ~xecutivo desenvolverá, de prefe

riores a Cr$ 45.000,00 (quarenta e clnco mil cru~eiros). rênc1a em convênio com os Estados, capacidade de orientação e apoio

§ 1~ - O valor mencionado no caput será corrigido aos Municipios, visando a instituição de programas de treinamento
n08 meses de maio 'ê novembro de cada ano, ou quando a inflação de mão-de-Obra para os beneficiários do PGRM, quando necessários.ao
acumulada atingir trinta por cento, mediante aplicação do indice,seu aperfeiçoamento ou ao seu ingresso no mercado de trabalho.
adotado para a atualização monetária dos tributos federais, real i- . Art. 8 Q _ Será excluído do PG~!, pelo prazo de cinco

zando-s8 a primeira correção, excepeionàlmente, em janeiro de 1995, anos, ou definitivamente, se reincidente, o beneficiário que pres

com base nos preços vigentes em abril d~ 1991. tar declaração falsa, ou que usar de qualquer outro meio ilícito
I 2' - O valor re~erido no partgrafo anterior sofre- para obtençâo de vantagens.

rt um acréscimo real, no mês de maio de cada ano, igual ao cresci~ § l' _ Sem prejuízo de outras sanções cabiveis, .0

mento re~l, por habitante, .do Produto Interno Bruto do ano participante do PGRH que gozar ilicitamente do beneficio será obri:

anterior. . gado a efetuar o ressarcimento integral da importância recebida,
Art. 2 D

- O imposto de renda negativo consiste na'corrigida com base no INPC ou outro fndice" oficial que o
complementação dos rendimentos brutos do beneficiário em valor substituir.
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CLe;.:! :l..:: J 1.[ :rJ.;I;í::CI.;vES
l'i!(Tn:··rr. UP'L

Etn 021 de dezembro de

/.(.~.V
(/:é--;~v2á w'f,:.>

SENADOR !Y'í';§f F LHO
Primeiro secretãrío, em exercicio

Senhor primeiro Secretário

DE 1991

SINOPSE

FEDERAL, EM 02f DE DEZEMBRO

~
Cut':1vlC' \"..,

S OR MAURO BENEVIDES

PRESIDENTE
"

SENADO

§ 2' - Ao Servidor Público <lU agente de entidade
conveniada que concorra para o ilícito previsto neste artigo, inse

rindo ou fazendo inserir declaração falsa enn documento que deva

produzir efeito perante o Programa, aplica-se, além das sanções pe

nais e administrativas cabíveis, multa nunca inferior ao dobro dos
rendimentos ilegalmente pagos, corrigida mone't.ariam.ente na forma dc( SM/N' J. 31/
parágrafo anterior.

Art. 9~ - À medida que o PGRM for sendo i~lementado

serão desativadas as entidades de política social compensatória, no

valor igual ao seu financiamento.
Art. 10 - O dispêndio com o cUI;;teio do Programa ins

tituido por esta Lei não poderá ultrapassar o limite de três e meio

por cento do PIB.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido

pUblicação, produzindo efeitos financeiros a partir de l- de à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos ~o art. 65 da Consti-
janeiro de 1995. tuição Federal, o Projeto de Lei dç· Senado n- 80, de 1991, constante

Art. 12 - Revogam-se as disposiçõe~ em contrário. dos autógrafos em anexo, que hinstitui o Programa de Garantia de
Renda Mínima-PGRM ..e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a VOSGa
Excelência protestos de estima e consideração.

Projeto de Lei do Senado n- 80, de 1991.

Institui o P:rograma de Garantia de
Renda Minima-PGRM e, dá outras
providências.

Apresentado pelo Senador Eduardo Suplicy

A Sua Excelência o Senhor

Deputadc INoctNCIO OLIVEIRA

DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
rfr/.

E DE

n9 8.Z1Z. de 24

organização da

Custeio, e dá

DE MARÇO DE 1991

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

SENADO FEDERAL, EM o,

Art. 2' - Esta Lei entra em viqor na data de sua pUbli

Art. 3' - Revogam-se as disposiçõe& em contrArio.

PROJETO DE LEI :\q 2.562, DE 1992
(Do S~nado F~do!rall

PLS 1';' 220m
\

Modifica a redaç'ão do art. 55 da Lei

de julho de 1991', que dispõe sobre 3

Seguridade Social, ir.Hi tui Plano ie

outras "prc\'idenc ias.

lAS COMIS50ES DE SEGt:RIDADE SOCIAL E I'AMrLIA;

CONSTITUI çÁO E J"STl CA E DE REDAC,ÁO,

Art. l' - Q incisc V .. o parágrafo 2' do art. 55 da Lei
n' 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 55 - ..
V .. destine-se, no minimo, a totalidade do Dlontante. das

contribuições sociais não re=olhidas ao atendimento gratuito e indis~

criminado de suas finalidae~s, aplicando :ntegralmente o event~al re
sultado' operacic~al na manu~enção e deser.volvimento de seus ob;etivos
institucionais, a?resentand~ anualmente a~ Conselho Nacional da Segu~
ridade Social relae;ório circ:.Lllstanciado de suas ativida1es. ti

. ."§ 2 1 - A isenção de que trata este artigo s6 pode:"â
••r concedida á entidade requerente, não se estendendo a outr~~ q~e

tenham perGonalid~de juridica própria, mes~o ligadas direta ou lndir~
tamente l requere:lte. n

Lido no expediente da Sessão de 16/4/91 e,],ublicado no DCN (Seção
II) de 17/4/91. Despachado à Comissão de Assuntos Econômicos
(decisão terminativa), onde poderá receber emendas, ap6s sua
publicação e distribuição em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 5/1'2/91, leitura do Parecer,n' 51B/91-CM:, relatado pele, Senador
Maurício corrêa, pela aprovação do substutivo com a emenda que
apresenta. A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do
Oficio n' 35/91, do presidente da CAE, com\micando a aprovação do
sUbstitutivo oferecido a matéria na reunião 5.12.91. É aberto o
prazo de 5 dias para interposição de rec\lrso, por wn dêcimo da
composição da Casa, para que o projeto seja apreciado pelo
Plenário.
Em 12/12/91, a presidência comunica ao Plenário que deferiu o
Recurso n- 9/91 (anexado ao processado). A matéria ficará sobre a
Mesa, durante 5 sessões ordinárias, para r'B-cebimento de elO.endas. É
lido e posteriormente aprovado o Requerimell1to n R 958/91, subscrito
pelo Senhor Senador Eduardo suplicy e outrl:>s Senhores Senadores de
urgência pa.ra a matéria, nos termos do art. 336, alinea "c" do
Regimento Interno.
Em 16/12/91, anunciada a materia, são lidas as Emendas nls 3, 8 e
lO-plen, do Senhor Senador Oziel Carneiro; 4 e 5-plen, do Senhor
Senador Dario Pereira; 6, 7 e 9-plen, respectivamente, dos Senhores
Senadores Ney Maranhão, Júlio Campos e'Louremberg Nunes Rocha.
Usam da palavra na discussão da matQria os Senhores Senadores Ronan
Tito, Esperídião Aroin, José Eduardo e Mauricio Corrêa. A seguir são

lidas as Emendas nDs 11 a 13-plen, do Senhor Senad~r, Coutinho
Jorge, que ao justificá-las oralmente, rE!tira as de n-s 11 e 12,
decisão esta ratificada pelo Plenário; 't n R 14-plen, do Senhor
Senador Ronan Tito. Em prosseguimento a apreciaç!io da matéria, é a
discussão encerrada, após' usar da palavra o Senhor Senador Bani
Veras. O Senhor Senador Maurício Corrêa, rl~lator designada, profere
parecer contrário às Emendas n~s 3, 6 ~ 9 e favorável às de n~s 4,
5, 7, 8, 10, 13 e 14. Usam da palavra no encaminhamento de sua
votação os Senhores Senadores José Paulo 1Bi501, Fernando Henrique
Cardo~o, Ney Maranhão, Ronan Tito, Humberto Lucena, Marco Maciel,
Nelson Wedekin, Eduardo Suplicy e Josaphat Marinho. sAo lidos os
Requerimentos n's 999 a 1006/91, sUbscritos pelos respectivos
a.utores das emendas, de destaque para vota'çAo em .aparado das Emen- caç!o
das nls 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13 e 14, tendo Bido rejeitado o pr~meiro •
deles e aprovados os demais. Aprovado o substitutivo, flcando
prejudicados o projeto e as emendas n60 destacada~, tendo ~ncami-
nhado declaraç!o de voto os Senhores Sendores Josaphat MarInho e
Hansueto de Lavor. Passando-se à votação dos destaques, são
aprovados as Emendas n-S 4, 5, 7, 8, 1.0, 13 e 2.4. À CDIR para
redaç!io do vencido. Leitura do Parecer ~,' 602/91- CDIR (relat.or
Senador Rachid Saldanha Derzi), oferecendo 8 redação do vencido
para o turno suplementar. Aprovada a redaçAo ao vencido, sem

~e~:;:~~ dos Deputados com o Oficio SMjN' J.-9/1 , d-t. o'l::rIl.2/ qI
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iEG1SLAC~O C1TADA ANEXADA· PELA
COORDENAÇÃO DAS COM1SSOES PERMANENTES

tEIa' a.212 .de 24 de julbo .&101991.

Pls~ IObre a 01JI'l!"~ da Sef)l1\dlde
SoClal,.!"'lltul llano de Cuaulo,. elA oulrL'
provioenclas. .

Aproveito a oportunidade para renovar a Voaaa

BXcel'ncia proteatoa de eatiaa e consideração.

/y,~//4J-
SEN~;~N~~RAS

Primeiro Secretário, em exere leio

TflULOVU
!lAS OISPQSIÇ'OES GERAIS

An. .55 • Fia j~nla da.. conuibuiç6es de que traiam OS aru. 22 e 23 desta
Lei • ~nútb.t\e beneficente de auisttntia lOti.llll que alcnda 105 KlUinlel requWce
aJmulaüvamcou::

19 e 29 do art. 49 do
n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 _ Cõd!:.

Altera a redação dos parágrafos
Decreto-lei
go Penal.

(A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO
ART. 24, Ir

PROJETO DE LEI N!! 2.563, DE 1992
(Do Senado Pederal)

PLS N2 212191

A Sua Excelência o Senhor

Deputado-rNOCtNCIO OLIVEIRA
DO. Primeiro Secretário·da Cimara dos Deputados

rtr/.

. • J • seI". reconhecido como de utilid.d. pública federal. ostadual ou do
DtJUilo Federal o~ munlt'pal; o'

n - sej. ponadoro do Cenificado ou do Registro de Entidade &lo F....
Filantr6pjcos. fomeddo pelo COrl1clho NlIC'ioni:l1 de Servjço Social, rrnO\'ado I cada u!s anosi

~ • promova.I ~sisU:nC'Ío social beneficente. inclusive educ:aàoul ou de
1I0de,. menores, Idosos, acepclOlUJs ou pessoas carentes;

1V - nJo ""r«bom leU' d, .. IOTeS, ro...ihel.... a6d0l, IMjtuldorea OU
bcnrtitorel. remulle~ç1D e !\lo usufruam vant.l8ens ou bcnefióClla qualquer tlruJo; ,

V. apllqu.lnlegrllmente o eventual resullado operaclonal ... tnanUleoçlo e
de~envoJvjmrnto de &tus ohj~liv05 inlflrucionall, .preu:nf.l1ldO anua1meDte ao CoDH1ho
N.don!ll d. SC'guridad~Soci.r relatório dranllunci.oo de lUIS atividades. '

f l P • Rc\".<Jlv.Bd05 ()f, direitos .d'luilidos • heDÇIo 4Sc: que trata eSle artIto
.erá ,equerida ao Imlhulo Noelon.l do Sel"'O Socill (IN~S), que lO" o prazo de 30 (trinta)
dlR(, p,ara despaehar o pedido.

f 2'. - A l,,"n~âo de que lnIla <sI. artigo nJoabra"le emp,esa ou .nlidlde
que. tendo pC'f>unDtidiJdc jurIdu=~ própria.. seja Jn,:]ntida por outra que CliteJl 110 eurdcio da
ilençio.

SIIlOPSE o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 1- - Os parágrafos 1- e 2- do art. 49 do Decreto
Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, alterado pela
Lei n' 7.209, de 11 de julho de 1984 e pela Lei n' 7.492, de 16 de ju
nho de 1986, passam a vigorar com seguinte redaçAo:

Modltica a redação do art 55 da IAli n" "Art. 49 - .
8.212, de 24 de julho de 1991 que diapõe § l' - O valor do dia-multa será %ixado pelo juiz, não
sobre a organização da seguridade social, podendo ser inferior a Cr$ 700!00 (setecentos cruzeiros) nem superior
institui Plano de custeio, e dá outres a Cr$ 100.000,00 (cem mil cruze~ros).

idê i § 2 a - Os valores previstos no parágrafo anterior pode-
~rov nc as.~ rAo ser· periodicamente alterados pelo supremo Tribunal Federal."

\ Art. 2' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Projeto de Lei do Senado n' 220, de 1.991

Apresentado pelo Senador NELSON C.-.rolEIRO

Lido no e~pediente da Sessão de 18/6/91. e publicado no DeN (Seção 11)
de 19/6/91. Despachado à comissão de Assuntos Sociais ,- CAS (decisiio
terminativa), onde poderá receber emendas, após publicação e distribui
ção em ~vulso$, pelo prazo de S dias úteis ..
Ea 7/10/91, é lido o !lQS n' 697/91, do Senador Ilelson Carneiro, de in
clusão da matéria em ordem do Dia.
la 19/11/91, em votação o RQS n' 697/91.
Ea 21/11/91, votação adiada por falta de quorum. •
Em 27/11/91. votação do ROS n' 697/91. de inclusão em~ do Dia.
h 29/11/91, votação adiada por falta de quorum. voeação do !lQS n'
697/91, de inclusão do Projeto em Orêem do Dia.
Em 13/12/91, é aprovado o RQS n' 697/91, lido em sessão anterior. Anun
ciada a matêria, é proferido pelo Senador Al:ir Gabriel, relator desig
nado, Parecêr da CAS favorável nas termos do Substitutivo que o~erece.
Aprovado o Substitutivo ficando preJudicado o Projeto. À comissã= Dire
tora-CDIR, para redigir o vencido pa.ra o turr.c suplementar.
Em 14/12/91, é lido o Parecer n' 580j91-CDIR.
~ 28/2/92, é aprovado em turno suplementar nos termos do art. 284 do
Regimento Interno.
A cimara dos Deputados com o Oficio SM/N' .U.JE 9.3.1992

la q de aarço de 1991

SENADO FEDERAL, EM &; DE MARÇO DE 1991

( liC~l .. f.>t:U c· ...--{~
SENADeR MAURO BENEVIDE

.' PRESIDENTE

LEG1 SLACllO ClTADA ANl,XADA I'El.A

COORDENACÃO DAS COM1 SSOES PERMAN1,NTES

DECRETO-l.E! N~ 2.848. DE 7 DE UEZEMBRO DE ]940

C'ôdlJ tI P~nl1l.

TiTULO V
DAS PENAS

CAPITULO I

DAS ESPECIES DE PENA

senhor Priaeiro Secrettrio
S~boll1

Da Pena de Mulfa

Encaainho a Vosaa Excelência, e tia de aer eUbmetido
l revisão da Cimara dos Deputados, nos termoa do art. 65 da Consti
tuiçio rederal, o projeto de Lei do Senado n' 220, de 1991, co~.tan

te do. aut6grafos em ane~o, qu~ "modifica a redação do art. 55 da
Lei n" 8.212, de 24 da julho de 1991, que dispõe aobre a organização
d.a Seguridade social, institui Plano de custeio, e dá outras provi

c!Ancias"••

Mult.
Ar!. 49. A pc:na de multa consiMe 11(1 P'i,f"mclll('l'o fund(l pcnÍlendllrio da quan·

lia fixada na sentença e calculada em dj:l~·mulla Serj. n('l miniJT1('l. de 10 (dcz) Cf nc'I mi·
'ir,,.,, dt" 360 (Irezenlos e stHenla) dl""'n1uita.

~ I~ O valor do dia·mulla ser' f!).:!jCl pC:('l )uiJ ntC' podcdCl ser inferiC'T'; um trio
t~ ,r.l-;' do mlior 13ll1rio nlinimo mCll'oI1 '"lgCll:t ~" tempo d,. filo, nem ,"uprlit'" 2
5 (dncCl)veles enC'sal1riC'.

t 2!" O valor di. multi sert atuIlil.Ado. quando da execuçlO f pelos Indices de corre·
,'AI' monel'ri••
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S I N o P S E

Projeto de Lei do Senado n' 212, ,1e 1991

incidam sobre produtos industrializados, c:erações fi 

naneeiras e .sobre a renda, desde que QS fa':os geracSor~s

estejaM diretamente vinculados ã implantação ou opera;ão

Altera a redação dos parágrafos 1 1 e 2
do' art. 49 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código penal.

do sistlilma.

Apresentado pelo Senador MAURÍCIO CORREA

Lido no expediente da Sessão de 12/6/91, e publicado no DCN (Seção II)
de 13/6/92. Despachado à Comissão d< constituiç,ão, Justiç~ e Cidadania
_ CCJ (d~cisão terminativa), onde poderá receber emendas, após publica

ção e distribuição em avulsos, pelo prazo de 5 dias l1teis.
Em 24/2/92, é lido Parecer n l 06/92, relator Senador Jo!::é. L6~ardo, pela
constituc!onalióade, juridicídade e aprovação cJUanto ao T~~1tO. A Pre

sidência comunicL. ao Plenário o recebimento do C:>ficio n' 02/92, do Pre

sidente da CCJ. comunicando a aprovação da l~atéria na reunião de

39/2/92. Abertura do prazo de 5 dias l1teis par,a interposis;i.o d~ recur

so por um décimo da composiçáo da Casal para lque o Projeto seJa apre

ci~dO pelo Plen'rio. Esgotado esse prazo sem a interposição de recurso

a matéria será remetida à câmara dos Deputados.
Em 5/3/92, A Presidência comunica o término do, pra%o para interpos~çáO

de recurso no sentido de incluslio em Ordem do [lia da matéria, aprecJ.ada

conclusivamente pela CCJ.
À Câmara dos Deputados com o Oficio SM/N'.7.8., DE 9.3.1992

senhor Primeiro Secretário

Em '7 de Ilarço de 1991

S lo Pequeno produ~or'rural ê aquele as!~

definido em Lei especifica.

S 20 Para cs fins desta Lei, sistema ~n

tegrado é aquele em que pequenos produtores rurais re

cebem Assistência têcnica e 06 principais insumos ne 

cessirios i liiua produção diretamente de uma empz:~sa a

groindustrial, f~cando comprometidos a" 'entregarem o

resultado final da produção ao industrial e este, a a~

quiri.-lo por preC!'l nunca inferior ao vigente no merca

ào, desde que seja" i9ua1 ou superior aos niveis fixa 

dos pelo Governo Federal em sua politica de garantia

de·preços minimos.

5 30 Só fará jus ao beneficio constante

do c.put deste artigo a empresa agroindustrial que nio

cob;rar pelos insumos que entregar aos agricultores in

tegrados preços superiores aos vigentes nos mercados 12

caia.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado INOCtNCIO OLIVEIRA
DO. Primeiro Secretário da câmara dos Deputadc,s

rfr/.

P~IMEI,A SECRETARIA

---;';:~1 /. :, '( ~aJ0r;;onhor
Sec~lciriC). Gual do Mesa. ) ..

• -I --. r: " l-- ~~. , " ~ ' .. b,'põíõd:, íNOC~NCIO 'oLlVE!.&b---"
Pl'imeiro Secreld.rio .:_-_

Encaminho a Vossa Excelência, 2l fim de Ber submetido

l revi.Ao da Ca.ara dos Deputados, nos termos do art. 65 da consti
tuição Federal, o Projeto de Lei do Senado n· :~12, de 1991, constan
te doa aut6grafos em. anexo, que "altera a redliçlo doIS parágrafos l
a 2' do art. 49 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 2940 

Código penal".
a

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de

Art. 20 O Governo Federal, AO traçar sua

política relativa ~ cada safra; estabelecerá taxas pr~

ferenciais de juros para as operações de crédito rural

contratadas com integrantes do sistema definido no ar.

tigo anterior.

Art. 30 As instituições oficiais de crédi-

to vinculada"s à União, em suas operações de crédito ru _
r.l, daria prioridade aos íntegrantes do sistema objeto

desta Lei.

• pequenos produtores rurais.

o Par. já conta com inúmeras experiência.

bem sucedidas de integração de empresas agroindustriais

olUSTL P ICACAo

s~a publicaçio.
Art. SO Revogam-se as disposições em contr!

rio.

VossaAproveito a oportunidade para renovar

Excelência protestos de estima e consideraçáo.

/~td(~',/, ~,'/ J'&?/?j;'r"#."-
SElo: DOR BE I VERJ\S

Primeiro Secrctár:Lo, em exercicio

PROJETO DE LEI :\g 2.564, DE 1!l92
(Da Sr. Avellno Costa)

Dispõe sobre concessão de benefícios fiscais e estrmulcs cr~

ditíc:ios aos sistema de integração ent,e agroindústrias e p!!.

quenos produtores rurais. '

CAS COMI550ES DE ECONOMIA, IND05TRIA E COMERCIO; DE AGRICULT!!

RA E POLITICA RURAL; E DE CONS1ITUIÇJ\O E JUSTIÇA E DE llDA

ÇAOCART.S4) - ART.24, II).

Ai estÃo vários complexos agroindustriais

relacionados com aves, suínos, fumo, tomate industrial,

uvas e Outras frut~s que se constituem em verdadeiros P2

lo. de modernização e de desenvolvimento agrícola. Atra-. .
vis deles inúme:os pequenos produtores rurais têm conse-

guido elevar seus niveis tecnológicos e,ampliar, de for

,ma e.tável, suas rendas.·

o CONGRESSO NACIONAL decreta: No sistema de integração ficam assegúra-

Art. 10 A empresa agroindustrial que pro

4uca U1 siste::la de integração, e1(clusi'vaml!:1te com peqi:,!.

nos produtores rurais, beneficiar-se-i de -.:ma reduç~o

de 50\ (cinqeenta por cento) dos impoatos ~ederais q-~e
/'

dos atf pequeno produtor rural, operando em regime de

economia familiar, sementes e animais de boa qualida

de, adubos tecnicamente indicados, rações adequadas ,

defensi~os a sere~ aplicados na dosagem e no tempo r~
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comendado5, assistência técnica qualifié"ada e perma 

nente e, sobretudo, a garantia da compra de seu prod~

to por um preço justo e remunerador de seu ~sforço.

Art. :.Q E,1>tr- :ot I entrC\rr- tOm visor na dat~ d~

.JusnfICAI;210

o Sris i 1 fí(C['!:~ i t a de i 01 IJC Ôf'!> UY9E'nt f:S . par.

o prt'sentt proJeto., êIIC' nlE'strlo t~MPo eM q,UR

procuYi .incc1t ivar;. nlanl..tE'n,io do tr~t'alhador EM sC'u enlPrrSlO

..no

preCOCES t:'

Pl'rMan~Ct

onhtc i ftllE'f1to

rtlale ionados à

qu'

de

p~r~ os

fJtlli:~r CSfot polCnClê\l. o prtsf:ntt proJeto.

~Il\ ltl. cc,~t i tlJ I r li> I nlPortantt (ator dE

orr~.;: i r

gEral t -,io ~abE

'SoE' CC" ..rrt do

o

dEsnecu;~rj .. :;. int['nt~t ~i\Alhclll • prc-.:.rlciitr .condic;ôf.'S para o

i\d~nl."u::~tQ d€' u',u. farcio d€ tr~billho e.t" tat tVi ~ plenaMEnte

l ntegrr:r- ~e!i intE'rE"H>cr ç obJtt iV05 b~!:-lco'S da €Mprr$a.

F''''e-vidinCla S'jcial E: ao "lt'rc.ado de tri'b~]ho.

6 que esta proposição pretende é incenti

v.r o surgimento de novos complexos integrados, em to

do o território nacional, de órdem a generalizar e a 

profundar o progresso técnico e a modernização geren 

cial d. nossa agropecuária. Com isso estaremOS tornan-

do-a internacionalmente competitiva, capaz de abaste 

eer adequadamente o mercado interno de alimentos e fi

bras e de melhor distribuir seus resustados econômicos.

Fundamentalmente estaremos criando condições nas quais
I

oa pequenos produtores rurais e suas famílias podem

permanecer no campo, em condições dignas e contribuin

do efetivamente para' o desenvolvimento nacional.

Dada a alta relevãncia da questão, espe

ro contar com o apoio de meus nobres Pares ao projeto

que estou neste momento apresentando.

drMon';::'"r,iic det.H:: citr ... ttr "stt:'nt~Cfc ~'("la (st ...hilldi'dr no

IE'MprE'S;:. CC1I ef'E'lt.c. ~nl""dr:s. co. ~IJb~tancl_l econOMia EIIlI

tt:'rMOS J~ C"lC ...,..,05 "OCllll~. ilS €"lPrC!>llS pa5t~~rjiuM a fõf:'9Urar

SI.'US; cr:r€;'êl.do~ €. CO,. 15S0. a !·cnt ir o crCSClatCnto da

rl\ot iv,,;;:o ::Iar;l. o trClbalhc. F' põ'lr(i li cr Il\t iVldêl.dt. co.

E'XCE.)c-"·'õ ·;:",%fJ1t.-dC'~ ttl, ~("II·. ""it!'''lti~ Itr prOdlJdio.

te.. ;.nttQil Li •• Orginltll da. Prcvldincla SoCi.)

Sala da•.sessões,.e~.~ d'-1~
d!,Jtt.ft~ #,~;;it

Dlputadlt~ÁVELINO COSTA

ae 1992
perMitia qUE

assis.tÊnclô'

contr I blJI,ÍJf.::'3

p05!>ibllidadE'.

1I1['dICa fllJi\ndo 'do rr::c.olhlfllE'nto dr ,_IJaS

PROJETO DE lEI ~!l 2.5fí5J DE 1992
(Do Sr. Avelino COSia)

Concede redução de contribuição previdenciária a» empregad2
res que especifica.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FMlrLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTACJl:O; E DE CONSTITUIÇJl:O E JUSTICA \E DE REDACÃO (ART. S4)
-ART. 24. I I) •

O CONGRESSO NACIONAL decret~:

~.p"E'sas bell or9ani:;:~di\~ dirigIdas vinhaM I'untcndo

exc~lt:ntc!o sistC'AHIS própr" '05 OU convE'nii\dos' de llssi5tÊncia

Médica ao~ L'P'1.1!o €nlprE!3ados. ConSiderando-sE QIJf: a Prev :linclia

SOCIQl cre-scclJ UEbftlf.::sIJrltdi\nlentE' e QIJC nio possui condi;5cs de

prestar ~~sa lII.ssistincia dI: forma €(icientc'" todos:s SCl15

se5',,.._dos. cone: lu i r«mos qlJe 0;.1:,. i a dr:: bOAl a 1y i tre re~d itl"'eCl-se

as diQPoslI;ôes 1~9ais ji\ nrf~... idas. co fiJl de qlJ~, n;io. r~cnas,
\

CQn~i9af\\os ll,\a.ntC!:r rl1ncionanijo O~ SE:t'vic;os já eHi~tcnt~~. M~S.

taMbélll. IncEntiv~R1O~ o surgimento de fllUítos Mais eM 31Jtras

«.pres"-s ..

• Art. 22 ••••••••••••••••••••••••

5 A • Os percentuais
contribuiçao estabelecidos
artigo sofrerão redu~ao:

Art. 1" O
julho de 1991. passa

dispositivo:

art. 22 da LeI nU S.~12.

a Vigorar acrescido do
de 24 dt

~e91J i ntE:

de
neste

OIJtro ",ir i to que 1e- i consectár i"a destE"

projeto apresEntaria. ser ia ceM relação ~ ut il izac:ão di forca

d~ trabalho das pessoas ~ais Idosas. R~ah)..nt2r nós

bras 11 e i ros. não POdElllOS cont i nuar dr:sPErd i c;ando a ~){prr"" inc i a

c o conh~ciR)E'nto ticnico dessf:s empregados.~, JJuito :,«nOI.

cont inlJar' praticando. contra. tles. 'Jlllik discriMinação '::IJC é
odiosa e SOCI~]MentE" p~rver5a.

II de 107. a 307.,

- de i0X, 20 'ou 30. quando
relacionarem. Éspectivamente
empreg~dos com mais de 10.20 ~u
anos de trabalho ininterrupto
mesma empresa~

se
a

30
na

(CNSS), para empregadores q1le

Conselho Nacional

normas a serem expedidas del99LLEI RI 1.~1J.de l4 de julho

......... ~ , ' .atendimento

de SeglJr idade

desi~temamantiverem

pelo

Social

conforme

l11t'LO ~1
DO fli'óAi'óCIAMr." 10 DA ~LGl'IlID'J)E SOCIAL

';rl. ::Q No .-co;,Co de b0 1·f'::.~C'ntitJ dias t u fodEr

E::tcut i.·, "'C'S'_~Clft\en:?"'a L~ P",-!:~ ...t~ 1€'1. . ,
••••••• , t •••• , ••••• , .. 1.,
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CAl'ITULO IV
1>" CONTRlnlJlçAO DA EMPl,CSA

Art: 22" A rontnbuição a carv> da empr..... d...'inad.l Scjpuidalle Social,
a1tm do di,posto no an. 23. t de:

1.20% (vinte por cento) sobre o total d3.úemuner.aÇúes p::lt25 ou crcditadzs..
• ~illquer Ululo. no tlecurrer do mh. ans segurado5 empregados, 'crnpresári(]s, u.b~hadorcs
avú1soS e aulOnomo!o que lhe prestem se .....íços;

n .. pari o fin:mciamento d.1 complemenrac;;t:o 42.5 préstzÇ'ilc:i por .ddeuLe
do trab:llho. dos segumles pc:rcer.:u:m•. incidentes sobre Q tt'tal.d~ rernuner:l.~ Pa.las DQ
creditada!., no dccor:erdo m!s,;J~ ~e"JradDSempregados e uab.1.lh.u3cfcs.n.lJJos:

a) 1% (um por oenro) para ti empresas em cuja ativitbde pre:pondennle G
risoo de acidentes dOln.halho sej:l ron\ld('r~do leve:

N 2C1l (doi,. por cC'nto) rara .., clflpre~o..\ em cuja alividat.!c: plepontlerante
es~ ris.ro ~j.II ('lJnsitJt, ..dn mediu;

,.. cl 3tr1 (tr~s por ccnto) para as empresas em C".Jja I!ividaé.e prepooderante
euc· riu:o scjz C'Ol1sidcl'2do Cr:.ve.

, I' • No~ de bancO"; cOlnt'rcillis. b:mr05. •.te i!'ve:otiultntf.!S. bancos de
desc~ohinte'HO, (';'~:L\ cCUII(.mka~, 5t.lClcdaJes d: ('rb.ht~ fin.lnrt2nll'lltcI e: h1\rUI:l1~:no.
~iC't':JC'~ de (Té~lto II1'llhjl,;\ri'l, Stwc:.f:Jt]::s (,·'fHrt"wrJ,<. dtstr:tttlo'dlJrJJ d~. UlUlas e \'2IDft.s
muhlh1Jh)\, C"\'P':"-l.) ';:t: ;lJrC,uJ;1":'Cn10 tlerc:lfHJ1. c('Upcraltva.<; de e--él.l\O, e:np:c:~ de
IC,JU!"C"S pn\:l,J,n e rlc t3.~i(a!i;:~,a('l, ;lg.:n!e~ tw"m.,.mas de se~Jtll:'i ern:o!dcJS c de. (1.....to c:
entidades rl:: prC\1I~~I·Cl.l rnvaJ;" abenólS e fc,ha~J$. além das. cDnt~Ot.I.;õ4~.S rcfen~;u (1~te
anlt{'l1: no õ"" :3. ~ Je\-;oj;l a ('fOr.:~I~'JIÇ.1l' Jd'Ct(",.~1 de Z.S~ {dOIs .r'!ctrOS e ~,'rfC"l d~'1inm por
tento) !oo~,e a b""..c. ~c c:.1lcdo defmll!a. m.' U'Ct!lO 1t!e\lc artIgo.

120 • Nilu inle.,rôlln a rcmuneraç-Jo as }l4rt'l!t;J.... de ({U: trila a I SO do an.. 2S.

I'" ~ O ~1inilõ.:tri':' do Trnhalho e d.! Prc: ....it.i~llc;a Soda1 poderá 11:0:11.1. o..rm
f:;t.lõ.t n,~ ::101::~!H:Q( t-: zClcl~m:\ ti,) lra~l)lhfJ, irlJft./.J,u. em jll,j~·cç:i,). 0, Cr.It.Ulb;,l.me~I("I~e
I:rnpre~:L\ ~;l~a cf:::" d~ f;~"lIitll.• ';.I:;'\ que ~ refere Om:tSlJ 11 rl! ..:e :ClllP," I1U Llc c~t.~l.õ,JS
im"c5I't:1c:."o" tm It't:'\e::\..Io de '-uJente5.

, 4c -O r~~r E."ef;UI;\(1 e;lolhek('c:~ 11.1 r')~:l Ii;t iel. m:viJ", O.,?Oll~ ~o
:'.lt'rn:l\ LI,' Sel7" ,~.I~e '\"\"011. 1'T'~:.:l"I\-;IOS I.!e f'~:''''!.ll<> 1'\ ~~rl.':"c" 11 11:: :.e utut1e:"'l f:ic
crr~ ':':1'=,101.." 'a'..'n.Il;"re~ d~ delit"1! 1"~..1 thlc.L lt.r~IJr-»· C./,'iJ r;,.:r.I14 .• ':111'1 d~:.vlo do pê'JrU)

Illtl'IU

PROJETO DE LEI :\l! 2.566, DE 1992
(Do Sr. Nilson Gibson)

Concede reajuste de vencimento ao, servidores públicos f!
ditais, di outras ·providências.

(AS COIlrsSOE5 DE TRABALHO. DE ADMINISTRACÃO E SERVICO POBL!
CO; DE FINANCAS E TRIBUTACÃO; E-DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA E

DE REDACJlO(ART.S4) - ART.Z4. 11).

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

art. 11._ o relJustllltf\to de venc1ll1enta relaUvo lO

.I!I di ••:ço de 1990, nos terllos da hl eM vigor lU o dia 15 d!
CJuel. IIIs • ano, flcl assegura'do a J)utlr da .&s ti. que· estl

lei ~tr.r eJll vigor, • todos os serv1dores públicos 'federals' qUI!

nlo. o tinha. por dec1slo Judicial ou adrdnlstratlva.

Par'grara 6n1co.. O disposto nes~1 arUgo nlo dlco!.

re qualqulr direito ao recebimento de quanúas .ttlsad~S.

Art. 21 _ Esta lei entra elll ..,1gor na dat.• de 5U'~ Pl!.

bi1eaç.a, revogadas .IS dispaslçlle$ 111 contr'rlo"

os ....id.... da Se.lo Judlelá,.'lo do Cearf,

a alguns do Tribunal raderal da ~. Regllo (PE). oH., de vfrlOl

outrDs, do TrIbunal Regional Ellitoral do Cear' e da Trlb~nal

lI.g10nal do Trabalho d. 70 R.gllo. obU••!a. deel.io Judlehl

(IUe lhes IIslgUrl lO dlre1to lO rlljustlllento de 8.,321, carril

pondente lO JPC de Mnço de "'0.

taçla aãa1n1stntivl dIvena da Interpretlçlo Judicial, da Mes.a

lei.

~!!!!!!" nao é r'cJl ."II!Ur-Ie que le!

vJdorl's exercendo • ~es". atribu1çIÇl,..COfl o ",!smo t~J'IpO d. .e!

viço" eM Ibsolut.a igualdade dJ condlçbes, receba" verclwntos d!
ferenc1ados I" 84, 32S lJJando o único cri t~r1o de discr11lln • O--,--
de havere_ Ingrlssada .a Jubo.

. S.be..se, OUt:05SJ_, que e. r.ce d. po.içao. \ '

J' assul\'l,1d. ptlD tQJ'~Ql0 Supre.o TrJbunal rederal, "ea coa o 1!!
oressD, .pora, ea Juizo, sera QQJslvtl obter-se o reconhecl.en

to desse direUo. Isto slgnHlcl qut, lnrel1zllltnte, tal dlfer.~

ç. de reMunulçlo tlnde I perpetuar ...se, CO" Ilguns servldDres

g.nhando quaS! a dobro do que ganha. os deMais ocupantes doS we!,

.as. ClrODI.

Ea flce dessl shu.çlo de 1'1Igr.nt. 1!

110 la principia da lsono.la, Ipre5entaao5 • presente proposta,

no sentido de corrJg.lr tal Ina.llll1. qUI, JnftHz..rnte. se. &IIIa

pra.ld~nela d.... tlpo tende a a. perpetuar.

t J.por·hnte ressaltar, qui. slnçolo da

presente proposlçla nlo rlVOteCI aos servidores I Juizes do Tr!

bunll "'10.10n11 rederal ClI ,. RtgUo, ou das SeçOls JudlcU,rlas

d. 51 Regllo, que J' obtivera. tal vantage. por dtcI510 Idain1!.

tI'.Uva ClU Judlc1al tral'lsltada 111I Julgado. Aindl, coa0 VIl sub.!

despesls públ1cn. Pelo contrárIo. ll1pl1ca reduç,lo destas, nl

"••dlda •• 'iue si Ivlta 'contlnuar pagando a diversos servIdores,

Inclusive lOS J~lze$ e runclon'rlo$ da 51 Regilo, u. aer"se!

ao d4 e4,'2l que I nlo ser Issla.. "tal cDnt1nu~r conSubstancia.!!.

CIo ... prlvllfolo.
Mio se pretende, COIl. a propaliçlo, IXI.!!,

~lr o Issunto. trata-se, de Modesta contrlbuiçAo aOl estudiosos

da ••tI!rJa I pretende .br!r o debate dentro da Congresso Nacl
.anal. 8tnv's dt ~. doeu_ento for.al t IOportunQ"

.PROJETO DE LEI N!I '2.568, DE 1992
IDo Sr. Sólon Bo~es dos Reis)

Diapãe sobre a parucipação"dos.trab41hadores'em
reunlões de Associações de Pais e Mestres.

(As COIIISSOES DE TRAllALHO, DE JyJMINISTRAçAo E SERVIçO

POl!LICO: E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAçAo (ART.

54, RtI - ART. 24, II)

o cong,reSSl! Nacional decreta:

Art. 11 _ D!-se ao art. 473 da Consolidaçlo das

Leis do Trabalho a seguinte redaçlo:

EII rlee disto, o 'TrIbunll RegIlonal redlr.!

da 5' RegUa (PE) esU concedendo, adrnlnlstrIUv.Rlente, • todos
-'

os servIdores ,""JUizl' di 51 Regllo qUI o requerell, a aeSIlO re!

justllltnto, • conslderaçlo de que nlo SI Justifica U•• interpr!

"Art. 473. O empreg.do poderá

cOl/lparecer ao serviço Sem prejuIzo

I - por tempo nlo excedente •

... c.so de falecimento do c6n juge.

deixar de

ao salárlo:

dois dias,

ascendente.
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irmlo Ou pessoa que, declarada em sua Cartelra
de Tr-abalho e Prev 1dênci.a Soc1al, v1va sob sua
depend&f1cia econãmlc.a;

U • por um d1a de trabaiho e no correr da
prllDelra semana, para fim de efetuar .em caso de

nascimento de filho, o respectivo registro cio
vil.

111 - por meio período oté dUB5 vezes por a_
no para tomar parte e'" reunillo de Pais e Mes
tre. na escola onde tive;: f Uno reguiarMente lI!
tricuiado no iO ou 20 graus, cumprindo ao eOlpr!
gado apresentar, dentro de cinco diu. ao eMpr!
gador, comprovante des.a porticipaçlo fornecido
pela escola.·

Art. 20 - Esta iei entrar' em vigor na data de

Art. ;50 - Revogam-se as disposiç~es em contr'o

ri.o.
JUS T 1 r 1 c A ç K o

A presença dos pals no estabeieclmento educlcl,!a
noi cursado peios filho•• para acompanhar 'UI vlda escolar. é ele
ev1Gef'lte lnteresse educacional.

Nem selnpre \ no, eC'\tal'\to. esse coft\parecltnc"to o
corre. O comum é o. pais lrem à escola apenas para pleitear ••
tricuia e. po.teriormente, no soienidade de conciudo do curso
escoiar.

Ve2: por outra, em certos c.sos, tambéll coltplre
c. ao estabeiecimento para reclamor sobre quaiquer ex1~!ncia ou
avoUaçlo do resultado do trabalho e.coi8r dos fUhos Ou du ",e.
dldas discipUnu•• oco.o lmpostas por professoros ou peia dire

çlo.
As r.uni~es desempenha'" tarefa de muita illpor

tincla no optoxlmaçlo .ntr. o lar e o escalo. E.... reunlau po
dem 'dar en.ejo o que o ,"mUla Se inteire mais de perto da estr,!!
tura e do funcionamento do e.cola dos fUhos e s. f ..iUari.._

com os educadores a Quem confJaram • s.ua educeçlo.

Todovia, quem depende do cumpri....nto integreI

:I. hbr'rio d. trab81ho plra viver e .anter Sul r..Uia teM "'Iio
teS Umitoç~es para port~cipar das reunia.. de pais e .estr...

Portanto, o objetivo da propo.içao é hcilitar
a partlclpaçlo do. trabalhadores nas reuniaes eOl cau.a. o que ••
reveste de ine9'v.i int.re••e pübllco, porque a .duclçlo é d.ver
• responsabUldad. de todos. cidadlo•• institulções públicas ou

privadas.
Todos devem contribuir para a .olhor!. das con.

dlç~es educaciona!s do Pais, porque todos somos responsáveis. E

• florOlO constante deste proJ.to institui uma ef.UYI contribui.
çlo plU o aperfeiçoamento educoc!on.!.

TíTULO IV

DO CONTRATO INDIVIDUAL
DE TRABALHO

......._. •~.H.' ' '" e._ ' ..

Capftulo IV

DA SUSPENSÃO E DA INTERRUPÇÃO
..................... lo "lo," ..

Art. 473. o empregado poderá deixar de c:ompa
fecer ao serviço, sem prejurzo do salárlo:

I - a~ 2 (dois) dias consecutivos, em caso de fale
cimenb do COnjuge, ascendente, descendente, irmão
ou pessoa que,. declarada em sua Carteira de Trabalho

e Previdência Social, viva sob sua dependência eeonO
mica;

11 - atd Z (três) dias consecutivos, em virtude de
casamento;

111 - p<lf um dia, em caso de nascimento de filho,
no decorrer da primeira semana;

• o Item 1/1 101 revogado pelo ar!. 10, § l' do Alo da
Dlsposlç6es Constitucionais Translt6r/as. O prazo I de
cinco dias. ali ragulametltaç60.

IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de tra
balho, em caso de doação voluntMia de sangue devi·
damente comprovada;

V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o
fim de se alistar eleitor, nos termos da lei fespectiva.

• Redaç60 do artigo e Incisos dada pelo decreto-Iei n'
229. de 28-2-1967 (0.0. 28-2-19(7).

VI - no perfodo de tempo em que tiver de cumprif .
as exigências do Serviço Militar referidas na letra "c" do
alt. 65 da lei n9 4.375, de 17 de agosto de 1964 (lei do
Serviço Militar).

PROJETO. DE .LEI Ng 2.569, DE 1992
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispôe sobre a utilização, ..-para ações e servicoa

pú!>liCOB de saúde. daB mercadorias apreendidaB c2
mo contrabando.
(As COMISSOES DE ECONOMIA. INDOSTRIA E COMtRCIO; DE:

SEGDRIONJE SOCIAL e Fl\M!LIAI E DE CONSTITUIÇll.O E

JUSTIÇA E DE REDAÇM (ART. 54, RII - (ART. 24, UI

o CONGRESSO NACIONAL d~crcta:

cl.ndestin~",ente- no país que tenhaM $.ído apreendidas If,ClUR

possam s ..r 'He;s às aeões ~ se-rviços p'lbl icos dlt saúde

s~rão, após o julgaMento do contrabando,. dest inad•• a tal

fi ...
J 12 Para eT't:ito do çUsPosto ne-ste art igo...

autoridad~ r~5Pon5ável pelo leilão das .ercadoria.

.pr~~ndidas ~ qur ~e refere o art. 11 da Lrl nQ 26~3. dt 24

de "ov~mbro de 1955, o/iciará à direção do Sistem~ ónico dR
Sa,jde'r i\ n jvel do Estado 01.1 do 'Di str i to Federal r para qYR

Consolidação das
Leis do Trabalho

(CLT)
.............. lo' •••_ ,o 0 .

Art. 12 A!t rl1rrcllidar ias i ntredu:idas
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se-ja p,rovidf:ncíado o eNiune da'S nH!r""cadQri~5 aprl1'~ndidas e

.anif'rs~ado o jnt~res'5e na 'Jtilizac;ão das mesmas nas açõRs e

strv;~as publicas de saúde.

S 2º O E'dítal d~ l«ilio de MErcadorias

.prrtndid~s só poderá ser publícado após transcorridos

quinzE' dias da confirMação do I"'E:CeblmentoAC)f'íciO I qUI: se

ref'ere D parágrafo antl:'r'" iar, !>@'ndo ~:cyu ida,. do E'd. ital ati.

Mercadorias pelas quit.is tenha ~ily\rfo nll~ifest!lç:QO d~

. interesse por Pitrtu da dirr:ç.f\o do SlstCII\i\ IJr.',lco'dc: Sil.1jde, •

nível do E~t~do ou do Distrito F~deral.

§ 3Q A distríbuição aos hosPitais € deMais

un i dadt'S de ç ..úde dos equ i parnent o'!. E' nlat ('I'" i i, i s aprecnd i dos

$I:rá de rESpOhl'ab i 1 i dadl: da di reç:âo do Si st eMa \1n i CD de

SaúdÊ, ~ níVEl do Estõ:\do ou do Dístrito FedEr;ll.

Art.:!Q F.,,;ta lei e-ntr~ ~m vigor na data dE

sua. publ i cação.

Art. 39 ReYOSi~M-5E as ti i SPos i çôes eM

............... "." "."." , "."

PROJETO DE LEI ~º 2.570, DE 1992
(Do Sr. Aloizio Men:adan~ e outros S )

ReiUla o Imposto Territorial Rural - ITR e dá ou

tras providencias,

CAPF.NSE-SE AO PROJETO DE LEI ~9 f~:S. de ,1991)

O C~nºre~~o NaCIonal decreta:

centrár io.

JUSTIFICAClI'D

AI!. ! o) I) lmpt.."'I~h' .nh!f~ l'l Plr)pfl~~'..!mlu 1·~mt"II'~! ! ll.!ftil 1 f H I~!!l O.Hno
ialo gt:lad~1 .1 PI'JOlieciade. o donunio útli ou a pos:~e_ em 10. de ianeiJ-:J
til! r;}.-t'=t p.x~~tcídQ .. ·~Il imryy,?' bcaJízãljo lo,.:) Jj:! zona t,;rbana do
mlttlh.~lpi.,

.... ".. " " " " " "".,,"" """ "." "",,"

LEI !f.o 2.153. - • :M • Jlonxno DI: U5Ii

Ix=1 crciox.u.. 'ALftU'DISPO.
amle:s aI UCISI.AÇio '110 IJO'OO"ro Jlé
COJIsmro " a4 O~ PIOYIDtJ<cus,

É ínf:'Sliivel O prOCE!i~O de Su.ca.t'ta..ento da. rtd ..

hosJ)ita.lii\Y pública em decorrênciõl, princip'alrflente, dll. f'alta

d~ verbas para 5Uil manllt~nçi\o E atod~rniz~çio dI' SI'US

rqUipill'Atntos. Sendo a saúdl', peio q'Jlt deterMina ..

Constituição, direito dE' todos E dEver do Estado. ~ C'stR

çabe ut i 1 i::~r t.odos os Y n1f:'ios qu~ SEja capa::: d~ ,"ob i 1 i%ar

para pr~.DvEr as ações ~ s~rvíços públicos de saúde. UM. das.

fo".a5 passivf:is de ntiniMizar .s carências da rl'dR

ho~pitalil.r EIn terllllos de eQlJipaMento5 E de .1lt:er
o

iaís e. stral

é ut il i :r::ar as. luerC:2l.dor i ~s aprr:end i das COIlO ccnt r abl,"do qU~

POtisa. ser út~is à.5 .ç:Õ~5 ti' sErví~o'S de S.Úd4~.

n :0",. 11 1:\m.\uho .1.., I1h)Plh~.tc,dr. merlirlo cm l1Ió,1uln~ fi~r~nis cOlle:,pnndc
a'J fesullado da dlVi.ão da área tolal do imóvel pelo módulo fiscal do
municiJ"llo. con~idelando como imóvel a soma de eventuais áJeas
r.oldíglJ~r..

n 40. - No-; caso~ de ítltelTlpélie ou cal-amidade publica. deCletado pelo
Pnde. E'\(~r:',-,tiv" FlJ'dt;"''''''' nu E'G1adl..lI31. de QVII;" ,p~lIll~ hl.l$h,1'Jção ou
,j~shurçdnue ::alras nl,J pa:;los. não dphcar~~~-l.t o dispo~lt) no p;;,rágralo
.nltr'lIltl. P fi l'u11PI r"W"lIllvn r"tl."'ill pflrl'~"l plOpor pClcr.nhJiUS de
I,"(hu..'",:u) .1.. II I t pcua o ... IIHIlVI~Ir; qtJ,~. cOIul'lov;'li.mmnle. e~leldtl1 !:Ituado:
l1a ..:il~a de t.'\couêncla LJis 1I\'~mpé'lC ou calamidade:

tl ::0 A$ Alíquutas do II n ptUiJ 0-::> imóvcí~ sup,~.iorc:: a Quinz~ módulo,
Ji":('aj~. enQuadrado::: ndS'. faixa:;: de utilização da luea apfoveitável
it\leIIOl~s 4;1 ,2{O?~ (ltinta POI ct!nto) da tabela em anexo. :;:elão ec.escid,as
de 50:':. {cillQuenta por cenlo) a cada ano em que o imó"el pelmanecer
,,,_,ftelano ~tn Sll~ ultli7ã"çã('l,

:'\rl '1' fI t:t'11'ld""lUlfl" .,,' f r': ,t. (l fJI"PIII"1.'rin tlf~ i,IlÕ"le'. o titúlilt de :o::'ef.J

donriJlIl"'l uh) ou o ~elJ pos!:uuJuJ. a quaJQJ.lf"' titulo. na dat~ da ocorrencia
do lato gerador,

A.t, 30 A h8S.E~ df!'> cálculo do rTn é o val'J; "enal da 'erra nua . VTN~
uflUf.,t!n fiO (lia 31 rlc rJ,:,.:t:IJIUJf)
Pi'J'Átll;"j(n lIfl1l"~n fi "lTN não inclui ," '1.1..,1", do~ ~,.,g1.f;ntet ben-s.
inC01PCl'''lriol; ~}O uI1ô.... ~I·
aJ con$tuorç'5t;'~. rn,;':~I."ç;1e-; ~ b~nleitoria:;
b) f;uJtt)):Js nefrnr)JIPt,'f"::'

I~I fl ..")~.t.:.u'etl: f'IILtJ,:.l ..1,l,iS '!' IHnlhor.."ldas;
'U ~h'ltr-~I~ .. T·~Atilt1.1,"!~ '! nf~lt!J~h

bl de pre$ervaçào pc"'rnanerolt~. de .e'S"e'rv-:- I~ÇJar~ df! tntf;"reS$~ ecológico
para.a p.oteçâo do~ ecosswlp.11Ias ou .etiofesladás: com essências naliya:
dp'.riti.Tdlt(-:nte Qlp.slado r".fl lllÇ1áo competente;
cf a~ fillea:t C:fJllIplov'':ltf ..)Ilt,~"le ilUl'lcsláveis rllHa fin~ ayrícolül pecuário..
aaulcoia ou lJo.eslai. ifleslado po' ólgão CQlI1Deleme.

11 . ;"1f!'i' ""foeliv;:lIJTlPl1t,.. 1J1I11:l:03':1<."~

.11 iJ "f;\uti)"d c:::om'plocfu{QS veIJet.oi::
bl <' d.,. f'-!lmpc>. e p,I'lt>r nalwai•. ob~ervados o. índices de lotação
.:tnimal hXEnJoS pelo Poder E:u~cutivo:

c) a de exploração extraliva vegelal. observados os índices de
,p.n<!ime"lo pOl hec!"", Í1xados pelo Poder Execullvo e a legi~lação

"Illbielllal;
dI a de exploração de alividade granjeira e aquicola,

:~rt :1.r:J. Para., ê'puncão do Jrn# aplic<3J -:;e-03. ~nbre ., be$e de cálculo a
.,:,lifl11("lIA 1"n.s'~<:;rmt'~Plttp ':'1') np.fC:-~I~llff...,1 .i,,. IItlli~i=ljç';j1) lia ~r~a

r\prt)vf'lllwt-I fio llnlj.,..1 "11<'\1 r,:nnSlóeralldl) l'I i~)I1l(1nho da Dltlplí"rjade.
mr'~fidn rlft l1u;tfufo" ::':'"","",,. IIp. ,1f;urdo com ,3 f.')l)('~I.'l con-:tante do <mexo.

ff 1~ Piua .'s efeito~ c1p.~tü lei considera-se:
I .ílr-'.I .tPlUV,·tI.#lV.,"J. ~-t 'r"'~ 'lll 1}I)S$íYt~;de f~XI)Jwdç30agrícola. pecuária.
aauic(lla ou lIolestal. t~)I.c1uídas as á.eas::
ai oc,:upadas por berdcl101iat úteis e necessárias:;

.n -percentual de Ufilização da área a relação enl.e a áre~ eretivamente
ulilizad", t- ." IU~it aprQvI"'JlAvpl do imóvel.

d" 1992Sala das ,S"

NEstE sentido, & proposiçio qu~ ora

iIlPresent_Inos d~ter.ina 5rJit o lrilio d~ Inrrcadorias

contr.bandt~d.~ E' i'oprE"tmdldils prf:ccdt ~ dt' conYoulta à

dlrrcio do Siste'M~ I,)n,co dI: S~Ú , "' nl~xl estadual da

Unidad€' da Frd~,.a,i\o onde se E'f o 11 ilio. para 'lua

r.ta. c.cnhrct'ndo .ç. carÉMcia, di' local po,,,. Indi~.,.

a.. Ml'rc",dtlrlll5t [IJJiI. I!till;:~çi.\o ~(.j3 d~ intc-rl'SosC Pllra o.

• r~Ylcos de- ~.Yd€'.

Peli\!; ra:!'õ.~s rmposhu" "ao i f'tSt.i\MOS n05~iIl

con'i.~n'i\ na scn5.b i 1 idô\dF dE' nossos i lustrEs ParE'~ no

CDngrl!"5>!ooo Nac:ional para C\ nufrito da proPo'óliç.:t'iu E' ... sper~'1()5

contar co~ SEU drcidido ~poio par~ a aProva 50 da ME5~a.

An. n. As lI1ercadorlu lntroduzlclu e1anclestlnamen~no~ e encon
traias' Ytnda ou om dellÓ6fl.o suão cons,deradas, para e!eltca tlsesl5, como'
eontrabsnllo e, 10,0 &~ o Jt1lr~ento désle, procetlu-&e.' ao ",iJ~o d...
1I1eam&ll lI1e:cldori&.. "'Dl· pr'JUtto da. pres"r!ções Ieg:l.t3 ngenus. lncll1sh'e
a apllcaçio du ""~ oab'lela &011 relipon.....d. pe!'o lnIraçw

ti 50. .tIa apmaçdo de QUP' ht'ita este alhao .. se.á cOns.ldefóda a soma das
,'ucas c10i nm>vp.is rlc um fllI!';mO (Jlormctállo n('l Paí~

lu' 50 tJ J JII IldO fIlC,tlUd r.nIJ,e imóvel IIl1al úe .;,etl il..1'Jdl ou ihletiOf a
11m m6d'IIol"c.:l1. Quando o IJI"prielállo o .,."plore ~Õ ou ';om ~ua lamllia e
não pn~::ua nutlo nnovellulal.
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P,u.it,I.,ln 1~lniC""" . TcJl1thrm ..an incidirá nn !:obre (.1 'Mçiio iflcill de tmóvel
""h'/h"'. t·~,.I"It"IH .\t. 1.'ull.' ,·uul't:tc,hY., 'UI .,~~~n( I.'W",,'.I. Ip.-:u.lti\nl~ ,ele
,"olelt)~lfe IchJlllld dg'd,ici d'~ os limites lixdt.10lt nu "Cdput'· deste atllQo.

h.t t;", U I1 n .., PiJ9.Jf ~,~,.... Im::nlhido .)1';' o roês d~ juiho do exercício
tin..u\cf:ilo de i"tpuraçát.l do 11llpOStO.

A.t /~. A ;'IhYldad~ dr- ~ildn::h8mf"'..to qlle tOl han:deuda ao Departamento
da A.,eeita Fedeoal. ple'!..la /lO "a.i.goalo 10.• 00 ""I. 10. da Lei 8022/90.
deverâ se< e>:elcida em conjunto com o INCRA..•lravés dos 'T\~.mo~

in~trl.fmenlo~de coh;"ta de r.f.:!do~, a $.ef~m t!ntr~glJ~s pelo$' de~ento'e~ de
itn"veis .wais d reóe áI'J I;oieta do D~pali.;]mento da Receita Federal..
l!':pcci.~liMndo·'e e.le tiO fl.JrlcO rle D,,01o, Literais e (1 mCRA no 13 ..nco
a~ Oado~ Glii{ico~. a uelem cOUlpalblh2lúos pelos ge:tOle~ e ace::adQ$
plll I1IJalqucr t:Jft131l pul,fico

Alt U. . Us conhibuinh~! com u.ais de um módl.Jlo fbca1 fdlnecerão
"-1uu;lImente.. u todos 'lor ocasião da \ransfelênClf31 de ::.eu i"ii6vel a·
qualqll"r títlll'J. à ,ede de t'olela da Receita Federal. dec'aração
eontendo as informaçõe. neces,;ária; à atualização do cadaslro de
jmóvei~ rurai:. obriganclo-re o Departamento da Receita Federal a
tllU t'C""tit"1 ~1 u~vl!:ã,,) q .... nl dno:: '~i\di\!.tIOS 0\ cadu Clncu ."\no~.

Pa'''9rafo ,inico • Deverão. tAmbém. apresenta, a declaração.' os
conhibuilltes possuidOles de mai~ de um imóvel lural com área iguai ou
inl..-.(íor dO r.st;dlf~lcddo rlcstr: .:utiqo.

Art':Jo I) lançamento do ITR poderá .er efel'Jado sob a modalidade de
lançamento por declaração ou por homologação.

AlI. 10. Nos ca,;.,< de omissão de declarações ou informações ou
l'Uh~lVi'tlinçiif)hf"m f':nmo---rlf~ fI.mlllp.çi3e~ do~ valor.... ': declAradoS' P)f parte
\i.., .~"t\hlhu1Hh" _'" ·nGt: ::.t!: 1t·'f·lt~ o ai\. 8lt.~ u (j:1~D'JI\;lmenlo da Mecelta
Fedef.:ll pror:eJcrá 1) detcrffimaçZio e dO fo:inçamentlJ do ITR com base em
dados de que displ.l'Ser.

:\,1 'I t...1t~'':llh' .In ".m",", 11n 11 n .llt~r:Jlrlll,lo~ '~'.J;.1i..,,~ .i'u: Pl0Pf1~dades

'llIImo: de cada lm.mIClpIO. ":'ela contablhzlldo pela UnidO à orcem das:
fe$p~ctiva~ ffIUtlicipalídade:t. devendü tJ repa.:::.e dos va~ores ser
efetivado pelo Depar~amen!1J do TesowD Necion~!. até '3 vig~~!mo dia
!ub!eQu~n\e.>odecêndiu de lealização da leeeita. '/edado o desconto a
t1U .JI'lur.I títuln

Alt. I~~. l.'ollllJt}lc.-3o O~parli)lIlentoda nf!:ceita Federal d~fir,ir a dmen$ão
dO$ tnôdulo~ fiscal: tJo l-lai~. levando ~m cons;deração a div~r:;fic3Ç5o

dos tipos de ""p/OIação da lella e a renda obtida.

.'\t' I t I '.U<t', ô ddmifl1shaç;)o e rnam.l\("f1çií~ doS' cOJdasho~ de que trata o
palaqlalo 20. do aol. 10 da lei /lO. 8.022. de 12 de abril de 1990. o
DCp.1rtarnénfo da Re-ceita F~defal e ú In.;tltuto Nacional de C:"""I·ulila•.;:ão e
Rp'nuoa .1\.gliJJJil·INCRA pndel~o p'etlJa. dihÇJência$ "in loco.... se
l\e'·'·~$~\lIo. <J luu \h.~ \~olllitm.'\1 .)U leVt~' õ:S inJollu07çr,es tlec1alt'1das pelo
COnhlhl.llnt~ pudctuJo 11'III:::-tlI '!/J. também, de técnicas modeina: da
~en?"''lIl-:!HU~·"tl=,1t;:"!!1Qh) ~'Jr tm~~erft 'Je $.at.elil.e. ~ proce~~.ame'1to gráfjço.

.'\rt. ,,, . A p;utiJ do exelcid() f\nanceito de 1992. a T~)fa de Serviçoa
('ad.1!:llttIS ele que ht~l~nl n ()p,creto-Iei no. 57. ,de 10 de "novembro de
I ~lf;t, .. ~I I (" 1.11' f\ 17fi. ,In 10 de dC2ClUb,!o---rf"c 1!l79. inexJgíve' no caso
tJC'~ 1IJ10V'?IS de quC" trata 9 .art. 50•• consllluufl fonte de recurso para e
mal1ulenç1io do cadasu.o:,·

;\,1 flí f1~ I'IIIJlIII·....~li.,~. lihdarp.~ rio domínio '·I'il ou no"uidores a
"qualQu~f título de Imóvel. LerH como os palceiros: e 0$ ~Hendatários de
imúvP'~ IHl."li:;, nbU9."In,,:o: ...., rne::t~1 o~(;I~lação ao UJCAA ou ao
l-'eJ.'rlltallleuto d~ ne~t:ltd r etll~"'JI pdra os caúa~ho$ de (~ue ttãtam os
fllC'ífOS J ,1 IV ,k) lUf. In. da Lei no 5.SFla. de 1972. ficam :uieiros. por
omt~-;.:1o ou ahaso na C'f1he!JB. ao pagamento de multa equivalente li 2D
(vinl"llIl1i<i<1c!e, n.".". úe nelelill\cia - UFIR.

II I A•.'lterações o:ada.lJais. decoll..nies do desmembramento.
aneltação.. alienação ou ~ucessão "causa IOOJtis" de áleas PlIrciaia ou
totais de ilOóve(~ IUfais, develão ~el requetidas: ao INCRA no PfZlZO
máximo de ~es~enta dias.. a contai da data de $ua efetivação.
If 2.. P"ID os .:feito do di,poolo 1I0S pao,;g,afo< 10.• 20. e 30. do art. 22
do!> I." no. 4.~·17. d.. ll6 dI' db,il de 1966. deve,á ser ap,esenllado. sob
pelld de lIulrdáde dos atus p,allcados. o Celli(icado de Cada$lro do
Imó'''''' Rural aluah=ado de acordo com o paragrafo anterior.
tt 30 /),<t ""U~rrU::.Õf;'!~ r.ada$tr;m; fllevl<::tas nCl pi'lágrafo 10,. deverão conter
.,~ 11l1n nn.u;il,"'!:" Ih~ ..~plnl.lç:if) .l., u"'.v':!l Ic(elen'~~ 110 "'lnO ""Jlir.:nl", "',1

I-,vll 1I111·,h.ll.u"'"III .. .;u,I'~IIIl' :1 hd..::lm~"'rll:l'l, _I tluê:llr'tl(~r lilulo. dr: imóyel
UII(-II dUldllte o dnuibdse.

tt 441 A-: ane'~ç15e~ ~ad~strait l)fe"i~tas no patágH~to J11im~iro. Quando se
hahtl de Ifnovel lIJ1r31 eUIII dleit !UPtmOf <I I flUO (hum .mil,t hecta1et..
de\',:r.to sm .1r.olllp.mllmd..,,,; ria If~Sl)nCII""''C"l cClhd~o do Cartório do
n('~NhlJ IlL3 ht1ÚVf.!'~. b"rn ,,'HIno r1.:t planla 'Ilm l:untpuhi) O perímetro 110
me';mo.

Art 16. n i.'ce::sn fiO !""tf·rlI10 rUlal fl'icial '~.!ilará condicionado à
'·l1l11l lhl·... I(,·;I'"' .tu 1'.UI.'m.~"hldll r I n dos Ijlli,"o~ 5 (GIIICO' f1KClclciot.

bIt 1q Fir.'iUTl IE"vntl.,dos..Jliom rle outr~~ dilltpf.'~iç'õe$ ~m cootr-lrio. ó art.
·19. 1)t~il1 (;nmo eiS d;:l'lJ·;jr;I1p.,,; dno: ..llls. /19 e 50 da let no 4504. de 30
.Ir. 11f'''f''rtIl'u' d,· 111~;' f·nm .1'f"cr"u,<in (1.,11.1 flf"I."l' P.' nri 6741=;. tJ,. 10 de
"'~'·"IHbl1' ,h·~ ,~,{·t "X' hl".'\,,"U'~'lh· ru, 'I"" ch7 '''·':IlHlh.) "-'0 t:iÍ(culo..
I..Ull;-.Jlllcl1lo t: eolJ""uÇ".l do I rn. mantidos os Jemdls e:ellos.

A u~t'"t"-:sjd~"lrie de atualiz,ll ,'1 legis-Iação Que regula o
\m1'1"',", '1~ln't\l1il' nUI(1l-{ IH \: p~,lnn\p.. N" Itlhll do P"tp.lcic:'n d~ \?9~ o
r:' .. lllh....~~~'''' U.l'·Utl1.lt lt~tClttlll pltlpüelil que pe.segula este oblehvo..
1t!!Vt"'~IJttlo o me.!:lfIo rompollc1rrl,snto em 19~1

. \

En'i'J<",to i"~o prevalece uma legislação uttrapauada.
d~~.:lII,~li::?..)da p~t':'f1tp "'OS: f1Ç1V;')$ regia! tlibl.tlár~~~.Int~Qdl,~Zlda!. pel~
Couo;lih.li,;.lo dt: 1{_l:.~;t ~ IPDI~ld dI;' ben~fir.ll)s IOll.Jstlrlcavels que. all~da a
Ja1t<=1 de inforrnaçõ~~ preC1$.)~ "f")bre ·3 reahd.3de fundiária bras~!ejr~~ por
pas'f:" do~ t)lgbQS ,p~ponsave'~ pp-lo Icsnçamer:to e cobtança do tmpQ~to e
aos é"lev.:ldir:i:imo:.' índicc~ de itlddlmplêncr.a, reduz o t:eu produto a
Y7I""P.!t Ifri~~llln~ :...'.p....n..,~ p."lrf't e~empll'I~;;r. /t inildlmpl~nr,:ta, contor'!le
InhJIIHd: d l1~c~I'd r~"elõi altnQlu í2.46% rld mé,lia ern 1990.. sendo maior
na -::liU'lilicação do~ y{and~s ptoptic:t-e-1ftOS fUfat$. Só na Estado do
....'lIh.l2"l\ni.lt este indlce r,-e plf'i'va a 93.91 '-=

Além dis"so.. ,;e adaptado ~s 'egr~$ de p'ogre-s~iyidade
PIfS'\·,!'ta.!': ni! Con~flllliç.:'il) F~der.;t o ITR pode se constituir nlJm Mzoa'l/el
ins.thhIlL"utii dí~ II(FI·:;tirlluk, do u:-o tlcJi k'rr.1 D(-dêl tS'tDt1clJlaç:io imobiliária
.1'1 "'1') mdf1'J~Ct1f;i•• uUf'If"d"ll'/o"l IHJ it!,..llXI, .t~ ni"'fP.lS' ~iltl~falório: de
~~I"'-.)I."'\.":;O" J~ tll:,·_,~o-nt:.ehtta(::;;oJa tenô ~. ~ouletIJdu. de aumento da
pinrhiç.it"l..JQflcnf.;1 '.)0 rH~r.p,-:-t,jriQ rll,lm Pilí: de dimen-são continental em
fll.lP. Ol<3l' rl~ '50% rl~ pt:'"..I~ç;tn P.'3lSSi.'i jnnl'~. f n que prel,:n.de essa
f\1I'f'PC;('I. I)hcl....·..~t ,h lah~·I.) na .lliqIJolar: flUi.!' dpJe~~n'''''. b~nehclando ~s

n1t""n'tt"~ ..)H~':'S ~ .'lo: m.:ti~ e~pIOt.ada,;. ;.: pen~hz~ndo o latifúndio
1I11!lln.tultVIl

T.~I!' dadoS' '~1te~t...jm que I) JrR~ ilODl)3tl) p.3trimonial. um
,In-.; lll"'!: ~n'\I'I'~ 11\bll'Q~' t~'f"\1vFlnte-I,'e nciu,r,hnge -t;:US Oh1F.-"VO,!;~ ~endo
IIHlt Illt· l'fl4 t.-d 111" ., ~.'I:II.lriz.~,çJo d.:i h11~"»:a,;ão pej:wlt:ttile4 o que faz o
l"rp~H~I ... f',prt"'n .

. r-in.5tm~nt~. -:Qnsir:h~iando G'le o 8re-:'lt '-Jcupa o 10. luga.r
'·'''1 ,"'''n'~~rllrilç'~I-' r!~ .i'111~2'"' 11"l f:!'!:r:'"",I.=] Ulllflfiidl ~ ., 80Q. en-. di~trlt1,-~ição

•.,. 1(!I.l iI IlIe!:eu1e PIf)poSII;ão eOJltJiblJilá indiretamente para minimizar
,...,.. ··:- ;tUJ~..kl

Sal'!l das ~euões.11 de m"'ço de 1992.

~.~~~.
.<\\1 11/íi ME r1CJ\DAN TE
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~TRUTURA DE ALíQUOTAS

r
'" ÁREA APROVEITÁVELUTILIZAÇAO DÂ (oz,)

TAMANHO
\'\1

(MOD, FISCAIS) < ,
MAIS DE 80 MAI$DE60 MAIS T DE MAIS , DE MAlS ,DE MAIS, DE ATE 10

ATE 8D 40 ATE 60 30 ATE 40 20 ATE 30 10 ATE 20
r--"

Até 3 0,05 0,07 0,20 0,40 0,60 1,25 .1,90

Mais de 3 até 6 0,10 0,15 0,70 1,10 1,90 2,60 3,50

Mais de ~ até 10 0,20 0,25 1,20 .2,40 2,40 4,60 5,75

Mais de 10 até 20 0,30 0,40 2,00 3,75 5,00 6,90 8,10

Mais de 20 até 50 0,50 0,70 3,00 5,40 6,90 9,60 11,25

Mais de 50 até 100 1,00 1,60 4,00 7,25 9,00 t 2,50 15,00

Mais de 100 1,80 2,80 5,00 9,40 11,25 15,00 18,75
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LEI N. 8.022 - DE' 12 DE ABRIL DE 1990

Março de 1992

Altera o sistema de administração das receitas federais,
e dá outras providências

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. l.~ É transferida para a Secretaria da Receita Federa1 a competência
de administração das receitas arrecadadas pelo Instituto Nacional de Colonização
e Refonna Agrária - INCRA, e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
a competência para a apuração, inscrição e cobrança da respeCtiva Divida Ativa.

§ 1.0 A competência transferida neste artigo à Secretaria da Receita Federal
compreende as atividades de tributação, arrecadação, fiscalização e cadastramento.

§ 2.0 O INCRA manterá seu cadastramento para o atendimento de suas ou
tras funções, conforme o estabelecido no artigo 2.0 do Decreto n. 72.106 (I), de
18 de abril de 1973, que regulamentou a Lei n. 5.868 (2), de 12 de dezembrp de 1972.

.......... " "; ..

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

DECRETO-LEI N9 57 - DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1966

Altera aiSposltivos sóbTe lançamento
e cobrança do Impósto sóbre a Pro
pned.ade Territorial Rural, institui
normas sóbre arrecadação da Divi
da Ativa correspondente, e dá ou
uns providências.

O Presidente da Repllblica,'no uso
das atribUições que lhe são confen
das pelo artigo 31, Parágrafo Único,
ào Ato Institucional n Q 2, de 27 de
outubro de 1965. e pelo artigo 21' do
Ato Complementar n Q 23, de 2() de
outubro àe 1966, decreta:

Art. 19 Os débitos dos contribuin
tes, relativos ao Impõsto sôbre a prQ;
priedade Territorial Rural (lTR) •
Taxa de Serviços Cadastrais e res-.
pectivas multas, náo liquidados em
cada exercIcio, seráo ms"entes como
<1IVllla atIva, acrescidos da multa de
20% lvmte por cento).

Art. 21' A divida ativa, de que trata
() 8.l"t%0 antenor, enquanto não li
qUidada, estará, SUjeita à mUlta de
20% {vinte por cento) por exerClclo,
<1evido' A partir de primeiro de ja
neiro de cada ano, sempre sôbre o
montante do débito de 31 de dezem
bro do ano a.nterior.

f 19 Os débitos em divida ativa, na
data do primeiro de janeiro de cada
exerc1cio sUbsequente, estarão sujeitos
aos juros de mora de 12% a.a. (d·~ze

por cento ao ano) e mais co:reçáo
monetaria, aplicados SObre o total da
divida em 31 à:: dezembro do exer
CICIO anterior.

I 21' O Conselho Na.cional de Eco
nomia fixará os indices~ de correção
monetária. esprclliCOB para o previs
:to no parágrafo anterJor.,.

Art. 3Q Enquanto não fôr iniciada
a cOb:ança judicial, os débitos ins
critos em divida ativa poderão ser in
cluidos na guia de arrecadação do

ITR dos exercicios subseqüentes,
para sua liquidação conjunta.

Parágrafo único. Ressalvada a hi
potese prevista neste artigo, não será
pernutido () pagamento dos tributos
referentes a Íl1l1 exercício, sem que o
contnbumte comp:ove a liquidação
dos débitos do exercício anterior ou
() competente depósito judicial das
quantias devidas.

• Art. 49 Do produto do ITR e seus
acrescielOS, cabe ao Instituto Brasi
Jeiro de Reforma Agrária (IBM) a
parcela de 20% (vinte por cento)
para custeio do' respectivo serviço de
Jançamento e arrecadação.

Art. 59 A taxa de serviços cadas
trais cobrada 'pelo IBRA, pela emis
são do Certificado de Cada.stro, incI
de sôbre todos os imóveis rurais, a1D
da que isentos do ITR.

. § 19 O certificado de Cadastro será
emitido Juntamente com a' guia de
arrecadação do ITR, e seu prazo de
valIdade terminará na ds.ta de emis
são da guia do ITR do exercício se
guinte.

f 21' A Taxa de Serviços Cadastrais
será· cobrada uma única vez, salvo
quando os dados' cadastrados venham
a ser modificados por solicitação do
IDteressa.eto, atendida pelo IBRA, oU
alteraàos por verificação deste, casos
em que será cobrada nova taxa acres
Cld1i das despesas de verUicação con
forme art. 118 da Lei n9 (.504, de 30
de novembro de 1964..

cc-
Art. 69 .As isenções concedidas pelo

art. 66 da Lei nl' 4.504, de 30 de no
vembro de 1964. não se referem ao
ITR e il Taxa de Berv1ç06 cadastrais.

An. '/Y U paragrato 8" do artigo 50
da LeI n9 4.504., de 30 de novembro
ele 1964, passa a vigorar com a se
guinte redação: ".As florestas ou ma
tas de 'preservaçâo perm8Jlente, den
nldas nos arts. 29 e 39 da Lei 4.'171,
de 15 de setembro de 19ji5, náo po- .

dem ser tributadas, excetuando-se as
areas p:Jr elas ocup:ldas. que ficam
EUjeitas ti. 1Dcidéncia do rrR".

Parà!!'rafo único. Para fins de ca
dastramento e de Jancamento do ITR.
as area.s ocupadas com noreste.! ou
mat:l.s de preserva.çãõ permanente,
serão con5Jderadas como inaproveitá
velS, desde que caracterizadas pelo
contnbumte. na forma da regula.
meotação dêste Decreto-Let.

Art. 89 Para fins de cadastramento
e do lançamento do ITR, a área des
tinada à' exploraçáo mineral, em um
lmovel rural, será considerada pomo
maprove1tàvel, àC3de que seja' com
provado que a mencionada déstina.
çao impede a exploração da mesma
em atíVldades' agrícolas. Ilecuária ou
agrO-industrial e que sejam satisfei
l.as as exigimcias estabelecidas na re
gUlamentação àêste Decreto-Let.

Art. 99 Para fins de cadastramen
to e lançamento do ITR, as emprê
sas 1Ddustnais situadas em imóvel
rural poderáo incluir como inapro
veitàveis as áreas ocupadas por suas
1nstalações e as não cultivadas ne
cessanas ao seu funcionamento, des
de que feita a comprovação, junto ao
mR.A. na 10rma do disposto na. re
gUlamentação deste Decreto-Lel.

Art. 10. As notificações de lança
mento e de cobrança do ITR e da
Taxa de Cadastro considerar-se-ão
feitas aos contribuintes, pela ~ pu
blicação dos .respectivos editais, no
Díario Oficial da União e sua afIxa
cão na sede das Prefeituras em cujos
mumclplos se localizam Os imóveis,
devendo os Prefeitos promoverem a
mais ampla divulgação desses editais.

Parágrafo imlco. Até que sejam
1nStalal1os os equJpamentos próprios
<1e computação do IBR.:\, que permi
tam a programação das emissões na
forma estabelecida no inciso IV do
artigo ~ da Lei 4.504, de 30 de no
vembro de 1954, o periodo de emissão
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CAPÍTULO XX!!!

Diep6e eobre a política agrícola.

UI M' '.171 • d. 17 d. janeiro de 1991.

Fixa normas de Direito Agrário, dis.
põe sôbre o sistema de organização

. e funcionamento do Instituto Era
*Íleiro de Reforma Agrária, e dá
()U.tras providências.

LEI N9 4.947 - DE 6 DE ABRIL
DE 1966

Art. 22. A partir de 19 de janeiro
de 1967, sômente mediante apresen
tação do Certiflcado de Cadastro. ex
pedido pelo IBM e previsto na Lei
n9 4.504. de 30 de novembro de 196"
podera o proprietário de qualquer
Imóvel rura.l pleitear as facilidades
proporcionadas pelos órgàos federa1l
de admimstraç§.o centrallzada ou des
centralizada, ou por empréSas de '-'CO
nomia mista 1e que ~ Un:ão possua
a maioria das ações, e bem assim,
obter inscric;áo, aprovaÇÃo e registro
de projetos d,e colonização particular,
no IBRA ou no INDA. ou aprovaçio
de projetos de loteamento.

J 19 Sem apresentação do Certifi
cado de Cadastro, não poderão os pro-
priet.ãrios. '" partir da data a que se
refere êste artigo. sob pena de nulh
daae, desmembrar, arrendar. hilJote
car vender ou prometer j!m vendA
imóveis rurais.

§ ~9 Em caso de sucessão causa
mor~IS ,n.enhuma 1?artilha, amigável
ou Judlcm!. podera Ser bomojogada
pela auto,idad~ competente, sem a
apresenta.cáo de Certificado de Ca
dastro. a partir da data referida neste
artigo.

§ 30 A apresentação do Certificado
de Cadastro, exigida neste artigo e
DOS paragrafos anteriores, far-se-á.
sempre, acompanhada da prova dp.
qUll.ll!;'ão do pagamento do Imp-bsto'
Terr. tonal Rural, relativo ao últlmo
Janç>iDlento expedido pelo. IBRA.

.. ..

. ..

Cria o Sistema Nacional de Cadas
tro Rural e dá outras providénclas.

O Presidente da República

Fa.ç:l saber que o Congresso Na
ciona: decreta e eu sanciono a se
guin~e lej:

Art. l°. E' institufdo o Sistema
Nacior-al de Cadastro. Rural, que
compreenc:erã:

I - Cadastro de Imóveis Rurais;
II - Cadastro de Proprietários e

Detentore!: de Imõve:s Rurais;

III - Cadastro de Arrendatár:os
e Parceir.......õ Rurais;

IV - Cadastro de Terras Públi
cas.
Parágra~o único. As revisões ge

rais de ...v'...astro de imó.e:s rurais, a
que se refere o § 4°, do artigo 46, :ia
Lei n9 4.5M, de 30 de novembro de
1964, per"<>o .realizadas em todo o
Pais nQS prazos fixados por ato do
Poder Executivo, com efeito de re
cadastrarce:J:<J, e com fmalidade de
possibilitar a racionalização e o aprl-
mor~:~to do s:s:ema de tributação
da .

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

Art. 18. O present-e D~creto-Lei en
tra em vigor, na data de sua publl
caça0, revogadas as disposições em
contrArio. .

Brasilia. 18 de novembro de 1966;
li59 da Independência e 789 da Re
plibl.lca.

B. CASTELLO BRANCO

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

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

LEI N° 5. B6B - DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1972

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

DAS DlSPOn:çõEs :i~hI~

Art. 5·. São isentas do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Ru
ral:

I - as áreas de preservação per
manen~e onde ex:stam florestas io;:,
madas ou em formação;

li - as áreas reflorestadas com
essénc:as naLlvas.

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

de Guias será de 19 ce -abril a 31 de
julho de Cada exercício.

Art. 11. Para fins de tra.nsznissão
a qUI\!QUer titulo, na forina do artI
go t:5 da Lei 4.504. de 30 de novem
bro de 19M, nenhum imóvel rural po
~erá ser desmembrado ou 'dividido
em ?"eas de tIlmanl:o inferior ao quo
cien:e da área to~a] p'lo número de
m6c:J!0S constant~s tio Certificado G~

'Cad:lstro.
{ 10 Sào considerados nulos e de

n~nJ:\1:m efeito quaisquer atos que
1nfTlDjam o disposto no presente ar
tigc·. não podendo os C"artórlos de
:NOLas lavrar' escrituras dessas áreas
nem serem talS'" atos transcritos nos
CartOnos de RegIstros de Imóveis sob
]:IeDa de responsabilidade dos seus
respectivo;; titUlares.

§ 29 O disposto neste artigo não se
aplica aos casos em que a alienaç~o
da área se destine comprovadamEnte
à sua anexação ao prédio rústico can
frontante, desde que o imóvel do qual
6e ttesmembre permaneça com área
Igualou superior ao seu módulo.

Art. 12. Os tabeliães e oficiais do
RegIStro de Imóvel franquearão seus
livros, registros e demaiS papéis ao
'lBRA, 'por seus 'representantes devi
<laInente credenciados, para a obten
çEl.o de eiementos necessários ao Ca-
dastro de Imóveis Rurais. ' ,

Art. 13. As terras de emprêsas or
garnzadas como pessoa jurídica, pú
blica ou privada. sômente poderão ser
C0Il51l1eraaas como terras racional
mente aproveitadas, para os fins de
aplicação do § 79 do art. 50 da Lei
<1.504, de 30 de novembro de 1964,
quando satisfaçam, comprovao.a.mente,
junto ao IBRA. as exigências de. refe
rida lei e estejam c1BSsiflcadas como
emprêsas de capital aberto, na forma
do disposto no art. 59 da Lei i.'l2B
de 14 de julbo de 1965.

. Art. 14. O disposto no art. 29 da
Lei 5.172. de 25 de outubro de 1966,
náo abra.nge o imóvel que, comprova
damente. seJa utilizado como "sitio
de recreio" e no qu&l a eventual pro-
duçáo náo se destine. ao comércio,
1ncidindo assim. sObre o mesmo im'
pOsto sObre a Propriedade Predi&l e
~rr1tor1a1 Urbana, a que se refere o
art. 32 da' mesma lei.

Art. 15. O disposto no m. 32 da
Lei 5.172, de 25 de outubro de J966,
Dll'6 abrange o imóvel que, comp!ova
ll1mnente, seja utilizado em explora:
ção extrativa v~e-Il1. egncola.. pe
C\1fU1a ou agro-inl1ustr1a.l, incldlndo
.asim, sObre o mesmo, o ITR e de
malS tributos com o mesmo cobra
dos.

Art. 16. Os loteamentos das áreas
situadas fora da zona urbana, refe
ridos no parágrafo 29 do art. 32 da
Lei 5.172 de 25 de outubro de 1961,
só serão permitidos quando atendido
o disposto no art. 61 da Lei i.504,
de 30 de novembro de 19M.

Art. 17. O Poder Ex~cutivo báixa
rã. dentro do prazo de ao dias, regu

lamento sObre a apI1caçáo déSte De
creto-Lei.
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Art. 104 - São isentas de tributaçSo a do pagamento do Ir
posto Territorial Rural as áreas dos imóveis rurai~ considerada~ ~
preservação permanente e de reserva legal, preV~5tas na Le~ r.
4.771, de 1965; com a nova redação dada pela Lei n' 7.803, de 1989.

Paràgrafo tinico - A isenção do lmposto Territorial Rur~.

(ITR) eSTende-se às áreas da propriedade rural de interesse ecole
qico para a proteção dos ecossiste~as, assim declar~dos por at~ ~~

órgão coepetente - federal ou estadual - e qUê amp11am as restr~ço~~

de uso prev~stas no~ dp~tQ art~90.

LEI 1'79 4.:>:J4 - DE 30 DE
NOVEMBRO DE 1964

Dispõe s6bre o Estatuto d<i Terra, e
dá outras providências.

T1TULOm

DA POLíTICA DE DEsE:r;roLVIm2lTO
RURAL

Capitulo I

Da. Trib1Ltaçâo do TeTO

Seç~n

Do Impósto Territor.al Rt:r-aZ

Art. 48. Obsêrra:-se-éo, qaa.:J.to ao
Impõsto Terlto=~ R:rra.:, o.; E:e;;u;.n
tés p-íncip~;:

I - a União pode:-á at=:~U:r. por
C' :Jvénio, aos Estaê-:;s e MCLic:p!<lIS, I)

-lanç=ento, tênOv por b3Sl! os le>a:l
tamenws caêa.stra;s ex=cured~.:; e p~.

ôOdic3mente atual:2sàO!;
TI - a UniJi.o t;;.m!:>ém pxerá 1Ot:.

bu!.r, por convên:o. ac.s Mt:n:.eí;:;i05: a
6!":erodeçã.o, f.cando a éles ga:::.r.c.da.
ti. u:iliza:;ão de. imp'0:tã.nc:a arreca
dada;

nr - quando ~ ro-recad:;,ção ror
atribuída., por co::l'iê:i.o. ao Mu:t:c~

pio, à Ull-áo caber-lÍ o contró:e da CO
brar.ça;

IV - llS épocas de ootlra.=.ç;;. ~ve
rto $e!' fix3.<u'; em \~ulax.e.::ito ae
tal fOIIn:l que, em ~ada região, ~
ajustem, o mais pos.sivel, aa;;. perb
dos normais de come:clal:z::ção da
pr-;)(iuç~o;

V - o iID?ÕSto a.~ad2.éo se:á Co::l
tAbilizado Ciã.!'i·J.:nen:e como dé'~co
ã. or<ie:n, EXcl'lSlVlillle!'.te, d-o lI'~ci

pi{) a que peruncer e a ê:e e..:.;;:-~gue

d.ret.amente pelas r€'part:ções a:::eca
dadoras. no últ::no dia útil ce c.:d:3.
mês;

\'1 - o impôsto não :::cià::::á sôo:e
sit.:os de ãrea não excedEnte a v:n:e
bect:tres, quando e>3 C:.t!tiYE sj ou (.'O:D
sua familla, - o prop:ietáno lpe não
poss:ra OUtro imóve; (a=t1lr) 2':1. p.:;.ra
grefo ÚIl1CO, da Con.>tl:ulç:íú F-e-de:aj)

Art. 49. Ar> DOr.DJ.3.3 ge:als p3.:a a
fixação d.o Impósto ~t-otie.l o':le<ie
cerão a critérIos de n:a:ae.ss.'TI<iade e

regresshidade, levando-se em conta
os .seguintes 1'atôre.s:

I - os va1ôres 6a terra e da:; ben-
fEitorias ao lmóvel; .

TI - a Area ( d_men..<ões do 1mOveJ
e das gl€',;)as áe ilife:entes usos; .
nr - a situação c:> ur.óvel e."!l re

lacã.o ~3 ele:nentos do ínclEo II elo
a.r't. 46;

IV - as c:>n':Uçoes tecn1ca.., e eco'
nômicas de fxplo:ação agropecuár.a.
incllSt:'ial;

V - a natu:-ez,:;. aa posse e a:. con
dlçõe'" il.e c::r.:itratc.; lie arrendatários,
parceiros e assalar~dClS;

VI - a c~if:caçã.o das terras e
GUo:lS 1'irma.s de us-:> e rê-"lta~:'ii-dade;

VII - a ã1'ea to:..! ~:.:ultáVel ao
conjunto é<: imóye:s ru:-ais de um
m€:Emo P1'O;Jrietãr:o no País.

§ 1~. Os fatõ:e.s menclO:lado.; neste
e.r~igo, u:ceç~o fe:ta dos 1nd:cadOs n:'l
:lnc:so m ;;erão àeda:ados pelo pro
p:ietário co.! obt:dOs em levantamento
cadasClU.

§ 2'? T~J.os os p:o~tá-:lOS rural.S
:ica:n 0l>r'4ZCOS, p3.:a os' Los p.::evis
tcs nes~ Lei, a. fa~ <1ecJ.a:a.càO ~

p:onrled3.d€. nos prazos e segundO
normas f;.nà~ na. regulame:ltaçâO
c.eSta Lei.

§ SQ. A5 declar2.ÇÕes dos p:op:ietá
r:os, P:U2. fornecime::l:o de dadOS des_
~das A inscrição cac;?S:ral. sã.:> fe:
tas ~b sua in~::a r~p,:m$abll:d3:l"e

e. no ca~ de dól0 oa má-fé, os cbrl
g3...'ii.o ao p:3.g-amento em àõbr:~ dOs tr1
but:>s re3J:nente cie7iG05. alem d?S
mu1tas de;,) Tentes das despesas C'..lm
as veri.ficaçóes necE"'SSãrJS.s.

A:rt. 50. O valo: bÉ.S:co do impêstCJ
se:á dete:mina::!o e:n aliqUOt3 de_ do:.s
éei:i:nOS pc: cento "ôbre o valor re3.i
da terra n:JB, dec:s=aóo pelo p:o
prl€tf. :io e não imp~g:::a:io pe'.o órgão
co:npe:e:::e, 0:1 re.s:J..:!<U1,;e d:!. ay=ação
cadas:.rai.

~ 10 lE'i's.:Hio-se €:::l cO::J.:a a {,7"·.!.
total ag:;culUivel <io co::J.j~:o de 'i!r.Q
n:.s de u:n me5:I::J p=cp::e:.á::o r.o
Pa:.s. nes:e,; CO~-:dE:.:;':'2..S as á:~a.:; Cv:'
r~::r-.)nde::1:es à.5 f:acõêS i<1e:i:'~ ."uan~()

em· condo:n:.n:o. êssÉ ,\::';C: ~~~:: _~ ~p:-á

nlt~~t:p11c3.do p,J.r U-'1l coef~ci.e1.~e =e
p:-cgr~inà.ad~, àe ~õ:co com a se
g'l.:nte tahe:s:

a) área to:al no má.:ç,:no 'igual à
mé-Cla ponde..-a.àa dos :nódulos ele área
es~.abeleciGos para as l'ã::as regióes em
q;le se situem as p:o»r:edades: ooefl
ciente um;

b) _áru l'~lDr do que ut)1a at~ C1e~

Têzes (> módulo definido :na alínea. a:
co<!f:c:énte um e meio;

c) á=€ü m::ü;:>r do que éez, até trint:l.
vêzeo: o 0:00:1;0 definIdo na a.lme3. 0.:
coeflC:fIlte dois;

/1) ár€:l. maior do ~e trinta, a~e

oiten:a. v.::zes (, módulo d.ó!finido na
alinea c: coef.ciente dois e melO;

e) á='e3 maior do que oitenta, até
cento e c'.rJ:jüenta vézes o módulo de
fmido na. a:~ea a: coeEcie:J.te trêS;

1) área maior do que cent:> e cin
qüenta, gté trezen:s.s t"êZê.s o módulo
defin:do n.:;. a:inea. a: coeficiente. trêS
e me:o;

g) á..-ea maior do Que treze.::ltas. até
seiscen~ Tézes o módulo definido na
alínea a: coeficien~ qu.::tro;

h) É.Iea roperlor' fi. se:"'''Ce!ltas vêzes
o módulo defL'1:.e.o ll3. al:n-ea. a: coHi
cie::lte qr...atro e meio.

§ 2"' O p=oduto da ou!t:plica.çã:> dQ
valcn- bisico pelo c~fi=iente previs:o
no pa:agra.fo ante=:Or será multiplica
do pc: ~ cüef:ciente de 10C9.lização
que a:::me::te o impóSto em função da
p=oxi'Tj;::aàe aos ce::lt:"os de consumo
def:n:c-os no inCiso Il GO art . .w. e das
ê:S:.ãncia.s. ccnd:ções e natureza de
Tias. de a:::es.so a<llS refe.'idos certros.
Tal coefic:ente. variando no territôrio
Da.Ciona~ de um a u.:n e :se:s décimos.
se:rá f1Xe.do por tabela a ser balxada
pc: àec..-e:c do Pre.s.ide.::lte da Rep'.i
bl:ca p:l::a cad4 re;riã:> cor:siderada. no
~::;nesmez:::.o p: eV"'.LS:C no a.."tigo.

§ 30 O Talor obtido pel:l. aplicação
do dlEpos::.o no pX'a.;rafo a:lte:ior será
multip:.ica:i;:> po: um coef:c:e::lte que
e.ume:l:ê ou C!:nunllS aouêle valor. se
gundo a na,;ureza. d:> Pet;se e as con
<i.ições é.os contratos ce trabalho, na.
1'orma s...<>;:;.unte:

a) seg-.l:ic.o o grau de alheamento
do p:·cp:::e::.ãr:o na aã:n.:I:istraçáo e
nas res;o:::J,;abilidaàes de exploração
do unó.e: r.lnl1. seg=d,J a 1'orma e
natu.:eza. d·); contratos de arre.::laa
me::t.;) e :;:l..-::e:la. e à fal:a de atendi
men:.o ci condições con-d!.gnas de
co!J.fõ:;.Jo d:_:;es:ico e àe h.!r.el1e 800
arrendz.:átio5. p:l.rce::os e ll-" .üaw~do.s

- coef:c.:en~e.; que au:ne.r.:.te::n ~uêle

valer. í?~~s:1do de 1l!l1 a u:n e sei;; aé
ci:n;:'3 r:s. :-;.= s. ser es:aoc"e!:ieta na
:regu.s:::!~::.'~ç:::'o desta L-ei;

b) sez:z:.::o o gra.'l de de?~nclénc~a.

e de p.i;-:-..:.;>aç.io do p:üp:;e;,ãrio nos
frutOE. !:3. ajm:nistra,ão e nas respon
S3.bill~ da explc:açáo do irnóyel
rural; em funçã~ das facill~des CO;)'
ced;da.s pa.!'2. .ba.b;taqão. eõuca~ão e
Eaúde dos IlS!:alariedos - coeflclentes
que dlmmu3m o valo. do ~;>ôs:.o de
um a t."és àé!::mo.s, na fo:!1Da a se:: e.:;
tabe:ec:da na. regula.ment3,.~o d€s~

Lei.
§ 4g Uma vez obtidos os elementos

cadastrais relativos ao item m do
fU't. 46 ~ fíxa.dÜ5 as índices previs~os

no § lQ dé3te artigo. o VlI.!o:- .obtido
pela aplicação co disposto n:> I>3!'ã.
~3.fo anterio-: u,::Í', mu1tipli:::<l-do por
um coeficlente çlle aumenl;e cu di
mlIlua aquê~e valor, segundo as con
dições técnico-e::cná.<'llicas ~ explora
ção, na. fonna se;;t:in.te:

a) ns propon;.::.o em que a explora
ção se faça. com rentabilidade in!enor
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aos limites mínimOs fixados na to:ma
<io § 19 do art. i.5 e co:n ba-<:e no tipo,
cond:çôes de cultivo e IÚVe: tecnoló
gico de exploração - coeficientes que
aumentem o valor do i.mpô::,~, va·
riando de um .. um e meio, na 1o:ma
a ser estabelectd.a na regulamentação
<iesta Lei;

b) na propo:ç!l.o em que l\. explora
ção se taça com rentabll:e;J!tde GUper:or
ao miDimo referido na al:nea ~r-eri()r,

e .~egundo o g!'a1. de atend5.me:J.to fi.
l"o::azáv econô:;nica oa terra, e:nprêgo
'lie tirática.s de cultivo í."J de crlSçáo
adequadas, e processos de beneficia..
:!'.eDLú OU iIKi·t:;t-~a~fzJ::ão COI: p:odu
tos ::gropecuá:ios - coe!lcif::res que
dim:nU(lID o V~.lr <:( 1~.r,Ai3;:>. va.
riana" éles de u:n a. ql.l:i.:!o d...ádmcs.
na :(.lrma a se: e.s~belc~i~ pe:s. reg"J.
lr.mellLaçáo des::. Lei.

§ 59 Se o impôsto te:riwr'.oS'1 rural
lmcado fôr 'i<lperlClr ao 00 €J:ereicio
anCÊrior. me.:.--mo que e. área agricU:tá
vel explorada (lo imóvel r.:ra: s"ja in
fe::or ao min:.:no nece.ssG.::o para.
classificá-:0 co:no emprêsa I"tlr.aJ., DOS
té-'"mos do ar:lgo i.0 , me:&:> VI. será.
permitido ao seu proprietã...-:a requerer
reduç.:lo de e~~ cinqüenta po: ce::lto
d;) L.""Ilpõ.5to lançado. desde que, e:n
fU::1c.lo das c:uoac:;er:.sricas fc.Jló::c3.S
<la zona onCe se localize o re~er;do
imóvel. elabore projeto d!' smp:iação
da área. ex~lo:õlda e o mes:x.o seja
conside::-ado sa~ató:rio pe}c I:ls:i~uw

B:a:;i:eiro de P...efo...""m3. A~:a.,
~ 6< No C'"....<o de prop:ie::iad~ e:n CO:1~

domi~o. o coeflcien:e de p~e.ssivi

dade referido DÓ pa:ágrafD p~..meiro

.se::á c-3lculaco como mêeia. ponderad3.
em que os cO€!ic:entes <la ~l:i cor
re.5pc-nde::ltes à ,situa-;ão d! ea.d.> 00'"-

dâmina c.e!:ni.d:? n:> c~tJ~ do m~sm;)
parágrafo sib mu~t:p:;c~dcs JT.'ls S-..l3.

ároo ides.; e ao fi:12.1 ~::I:ll.dos e õi.i
dlda. a ;o:r..a. peh á!"oo, total <ia p:::o-
priedade. .

§ 79 Os coeflcient!:'s de proJ,essi;-i
dpde de ç~e tratam ê.."':e S1'tigc ~ 05
parâg:-.s:as oteri(õ:es E-.:i se:ão ;:;:::c.;.
dos &s t:::'.:.5 não s~:-ot"ti:.:.<ias rac~o
~r:.)rr,l.ent,e.

§ 89, As f.c:es!as Oi:. ':1::It::.5. p.s ã:eas
de ref:'::>:~;~:::':'.1en:() e as po: el:?s
ocuna-d:..7., =u.:a conse:-r.::çt.:> fõ: Iiê:?S
sá::[a. ncs :é;-;nos C:l. le-g.slaçã:> :lo
re.>t3.l. n:.o n:Kle;n ser t::outad5.S.

LEI N~6.74S. DE lDDE DEZEMBRO DE 1979

Art.. l~ Os artilos -49 e 50 da Lei n~ 4.50<1. de 30 de novembro d~ 196-4IEltatuto da Terra)
passam'ter .. UlUlOU rt'daçto~

rv _ o 1D'1lU de elícienr:i. obtido nas difennt~s eXDloraçOes.
V _ a i.rea total. no País. do conjunto de lmovejs rurais de um mumo proprictirio,

fl~ OitDp~w alolncidirâ lIIobrt oimóvrl rur-al. oueonjuntod"imoveis rur.is.
de arra iCUa} ou inferior a um modulo fiscal. óe.de QUt' Stu proprleLarlo. Ulular do
.dominio ut.iJ ou possuidor. a qualquer Utulo. o euluvr 50 ou com sua famlha. admiLída a
'Jud. eventual de terteirn~

tev.~d~.I~~::::ll: ::'.c:~1:l:S·1:to':e~~iCíPiO. UpTtSSO fim h«r..uf!s• •~r. determínado

alo tipo de explaraC:io predominante no MUnlclpio
1 - hortifrutilranjeira:
JJ - cultura permanente;
IH - cultura ternporaril;
1V - pl:cuaria:
V - nor~ltah

b). ren~a obtida no tipo de expIor.tio predominante.
cl outras e%p}orac:6es eXIStente5 no MUnJCipio Que. embora nio prt'dommantl!'5. seiam

uprenivas em funçlo da renda ou da area utilizada: .
di o conCeilO de ..propriedade familiar ... definido no Item 11 do aru,;o~' desta Lt"i
§ 3~ O Dumero d~ módulo!> fi6cai. de um imóvrJ rural It'ra obtido dividindo--Sf'

sua area aproveltavel tolal pelo modulo hscal do MUnlCIPIO

i "-, Para 05 efeitos destal Lei: constítul área apToveitllVel do imo';ei roral • que
for passJV~J de e.lpJoraçio .gncol•. pecu.rla ou nor~stal. X.O!if' consldtu apro\.tlt.avei.

ai • i.rea ocupada por benfejLor'a~

, bt. area ocu,ada por floresta ou mata dt' tfetlv. prestr\lçi.o permanE'nte. ou reno.
·estada com e.a:enCIIS nath·u.

ou n~":.:r· comprovadamente impre5t."·eJ para qualquer explor.('ào &':1'1('01&. pt'cuar.a

f 5~ O impo.to c:alc:ul.do na forma do t.'.pU! dll"ste- an1~0 podera fltot obJeto de J't'.
jucio de Itt ooc:;. Ino\'enta por ('tonto!. a titulo de' e5UmUJo h$cai. .5l'gunao O ~r.u dl'
utihutio'econõmlca do Imovf'1 rural, da forma seltulntf' •

a, reduc;:io de ~te .c5':r IQuarenta ,. CJn('(1 por Cento'. pI"1O J:rau df' ullhnu.:ao da lerra.
medido peJa relaçao entre a Irea eletl\'amentl' uuhzadli •. li .TU .prolt'lllJ\·eJ ImaJ do
:::::.'...~~ r:.:!~!. -

b. reduC'jo dt" .ti 4Sc;. ,quarenta e cinco por centol. pelo Inu de eficiEncil 11' 1!:lJ11o
raçAo.ml'dido pela relac:io enLrl" o rt'ndlmenlo obudo por heclIl.re para cada produto o.
ploud!) e 05 corresponÓenle:5 Indlces reg10nllS flx.ados p~lo Podtr EncUllVO e multiplica..
do pelo grau dt uuhzaçio d. Leua, relefl(~o na ahnea "a" duu paraRJlfD.

§ 6~ A nduc:lo dt> Imposto de QUI' tTlUl o S 5- de!tU' -rllfto b'O .~ aplicara para o
unoveJ Que. na ou. d" Jlncatnento. n'o ute). com o Imposto d~ uerCICIOS anttrloru dt'o
vldamtDu qUItado. re'!lalvadu .. h1pokses preVlltu no artl'o lf11 do Cod,j'o TrJbu:.ario
Nacional

f 7- O Poder Eucutrvo poduj. mantido o hm.1t.e tllaJ:u:no dt 90'1. IDOnDta por
centol. alterar a dilmbu1tlo percefllual preVI'lt, nu allneas I I! b doi fi! desu 1J"tlIO.
aJullatldo·a a bOhl1ea a5:1'l[:ola adot.ada pua as dlver,1S re~6u ao "111•

• 8~ No. c.ao_ d~ iDU'l'n~n~ ou caJ&ltIjd.d~ dI!' Que rnult..e fruslnelo dt" .afr..
ou me_mo d~.truieto de ".,tos. plra o c:alC'ulo da reduClo prevlsll n}, ahneu .,. e -b.

do i 5~ dene artílo. poderio Ser uullzados o, dados do Ptrlodo ant.tnor ao da ocorréncll.
Jtodendo linda o Mintstro da Á('I'lcullur. €tur as per:entliens dr reduçlo do Imposto
que .erlo utihzldas

f 9! Para o. írnove" rura1~ que aDf'II"'f'Dt.arec:i lD'au de uti.liucio d. terra. cal~u·
lido aa forma da ahnea , ; fi" oeste' arugo m(enor a05 hmlte, flUdos no f 11. a ahquotl
• Nr aplicada lera mull1pltclaa pelos seiUmtu coefic1entes:

a' bO primeiro ano: 2.0 ldoisl:
bl bO .elUl1do ano: 3.0 Itrhl:
c) no terceiro ano e .eguintes: ".0 (quatro!.
f 10, Em Qualqu~Tbi~6l.e.r-•••pliClCjc, do d"poato DO i~ njofe.ulta.rãem alíquotas

lnferiore. a~a' DO pnmeiro ano; 2% (doll por centol:
b, DO It',ruDdo ano: 3% Itrh por c~ntol;

ti DO terceiro ano e .egulftt.e,: ~.. IQuatro por cento)
, 11. O,limites refendo! no § 9~ .10 fu.do. segundo o umaD.h.o do módulo fiscal do Mu·

..idnio de ioca1u.açlo do iInov~1 rural. da AeJZ'\110te fonn.:

ARE'" DO MODULe FISC"'L GR"'U DE UTILlZ"'CAO D'" TERRA

..... 25hoc ' •..• , ,., .. , .....•••..•..• , " , ,:10':10
ACIm' de 25 bectare" .te 50 hKtal'e.l 2:5~
Acima de 50 hectares ati 80 hectares .. •••.•.••. .••••• •••• . 18""
Acima de 80 hectares • # • • • • • • • • ••• • ••• • •• • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10%

'12. No. ca.o. de pr01et.o. l.ÇO'C*:umo.. a IUlIpen!lo da aplica·tiO do disposto
DOI fi !r.. 10 e- 1] dtlte artIgo. poder.i -.er ~urrta. por um período de até 3 (Uisl anol._

AJiquot4s
• O.2rc

O.31~

0.4 1
:

0.5''":
O.6~

O.7~

O••••
O.9ft
1.0'1
1.2tt
1.4(l
1.6'l
1.8",
2.0 1i:
2.2''(
2.4'i:
2.6 t ,

2.8'i
3.01';:

3.2C;
3,41-(
3.5 1';

'4~ Fíea facultado ao órdo responllavet neto lanç.m~t1to, quando houVl!1'" o~i••
,Qo dos proprl~larios. Ululares do dOmtnlO uul ou pOSSUidores. a Qualquer Ululo. de Imo·
vel rural. na prtsu.ç'o di dtc:laraçio para c:adlstro. proceder 110 lançamento do ImpOsto
com a' utiliUtáo de' dados indlclarlos.•Iem da cobrança d~ mu)!.., e despesas n~ceSllarllS

a apuraclo dos refprídol d.dos,

f ~ As dedaraC-64!S pnvistas no pu.grafo primeir!) aerlo .pre't.n~d,u .ob in·
tlr'ra responsabilidade dos prOprleaTlOS. tltUlar~5 do domlfilO utll ou possuldotes. I Qual·
quer titulo. de 1movel rural. e. no oaso de dolo ou ma·fe. os obrigara ao pagamento .em
dobro do! tributos de-vído5. alem das multas decorrentes e das des~5As com as verIfica'
ç6t! necessárias.

'I! O. fatores mencionadoS" Deste' artico atrio e"t.abftleel.ró'~.com balle nu infor·
mações apresentadas pelos proprletarl05. tItulares do domtnlo utll ou poSSUIdores. a
qualquer titulo. de imOveis rurais. obrigados a prestar dec~a.rat'll plra cadutro. nos pra'
%OlJ e ",fUndo normas fixadas na np:ulamentacio desta lei

f r o óreio respon.avel pelo laill~ameDto do unpDlIto pudera efetuar o le~ID!,*:
mento t a revisto das declarac:6es prestadas pelos propntt.arios. tlt.ulares .do doml";~o uttl
DU p05suidorn. a Qualquer utulo. de 1movelS rUrais. procedendc··st' a venÍtc.C:Oes In to'
co·' se necessario

_Art. 49. A. t10tmlllcerais pera a fi1açlo ~o. imposto sobre.1 propriedadf' terri·
torial rural obedeceria a cnLêrio.!l de progressIvidade e reuresslvldade. levando-ae
em conta cs 1"l'Uintes fatores:

] - o valor da terra nua:
n - a aru do imóvel rural:
]11 - o lJ'au de utiHuçAo da terra na explorac:'o ag-rlcoia. pecuaria e fiores·

uI:

An. 50, Para clilcul() do imposto. apli~ar'u", .obre o valor d. terra nua, con.tab.
:.e da oecl.racio para cadastro. enio JmpujZ:nldo ptlo orp:lo C01Tl~ttnLe. ou rt,ultant.t dê
.\.·.h.r;io•• ahQUOl. corresponOtonle ao numero de modulas f'!lcl" do imovel. de .cordo
com. tabela adlltlu:
NI1MERO DE MODULeS FISC...IS

~:t;. de 2.tê 3 ::::: ::::::: :::::: .. ~:::::::.::::::: .
Acima d~ 3 até ' ...•.... ,
Acima de 4 até 5 , ..
Acimlll de ~ ate 6 •.....••.... , •............... " .. ,

~~:~:~: ~:: ~ :::::::::::::::::::::::: ::::.::::::: .. ::: '.
Acim.deBati9 .#.# ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• , •••••••••••••••••••

Acim. de 9 ati lO .••.••..•..•...........•..•....................•.....
Acima d~ lO ate 15 •.••.......•......•....•..................•..............•.. ,
Acima de IS.té 20 ..•.....•.......... , ..•.•.•......... ,.,.,., •..•... , .....

~~l::~:~ :~~;:~~~::#:::::::~::::::::::.::~:.:::::::::: ::::: ::::::: .. :.::.
Acima de 30 atê 35 •.•.•......••.•....••.•..........
Acimld~3blÍte,f() ..•..••.........•••.•.•.......•..... " ........•....•.....•.
Ac:imade<40até50 ..•....•••.••.•.......•.............. , ..
ACimade50atef>O .........•..•......••...•......................... ,.,
Acima de 60 até 70 ••.•....•................... . .•...•... , .
Acim. de 70 atê lO •..•.•.••......•...•.•........... . .
Acima de80.li-SO ••• #............................. . , .
Acima de 90 ate 100 •...••. .•.... .., , , .
Acima de 100 •...••••.•. '....................... . .

AJ"r. O di.posto no, ans 49 ~ 50 d. úi n· 4,50·... de 30 d~ nO\'(IJnbro d~ 1964 IEstatutr
d. 1rrral. ~ da outras pro\·Jd~nC"5

O Presidente da Republica.
Faço ..ber qur o ConiTl!uo Nacional decreta e eu sane1ono .. se&\liote Lei:
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Art. 2! A Taxa de Servleol C.duulia prevhlt.& no artiao 6~. de Decuto-Iei t:l~

()1. de la de navemt)t\) Ue lYi6G. D'O tnc,dua lebre UnonlJ ruraIs abranlldoll pelo i 6~ do
.rtiro 21 d. CODltituiçao Federal e JObre aqueles 010 .ujeitolJ • inddtnci. do impo.to
pOr força do i l! do artiao 50 da lAi n~ -4.flO.t,. de 30 de novembro óe l,*,",. com a nova re·
daçlO dada porU~ Lei....lvo nos C.5OS de expre'IOI ~dldo8 de ItuIUzaçAo c.dutral.

Art. 3~ A contribuiçAo de Que trata o...rtico 5~ do Decreto·lei n! 1.146. de SI de
duembro de 1970. Dia .era cobrada dos imóvPlt rurais dI! tamanho até 3 Itrê~1 modulos
fí.cai•• qUI! aprelentem ltTIU de utilizacio d. ta'rr. 111111 ou Bupeflor • 3Ot; ltrint.l oor
c:eoto}. calculado na forma d. allDU oi do ti S! do IrtilO 00 da Lei n! 4.6Q.f.. de 30 de
novembro de 1!J6.4. com I novI redaçlo dada por eata UI..

Art. 4~ Fiel o ln!otituto Nadona~ d~ Coloniu1;:lo 'f: Reforma -'ariria - INCIlA
auwrludo a m.tltulf premio'Incentivo , produtores rurais du diferente!! rtl'1~!1 do Pais.
a .. diveraa, modalidades de exploraçio. como forma de IItimuiar o U10 racional e inten·
liya d. terra. e a cumprimento da ,u. funçAo .ocial.

Art.. 5~ E,ta Lei f!ntrarã em vigor em 1~ de janeiro de 1980. revopdo, o artíco 62
da Lei n~ dso-t. de 30 de n<overr.bro de 1964. t. dem.u disposit6ts em contrario.

Brasília. em 10 de dezembro de 1979: 158~ d. Independência t. 91" d. República.

JOÃO FII1UEIREDO
Knlos Rl$':lbi~~r
A.ngelo A.maury 5ubiJe

E COl!l o salÉtio que o ""ll:egBdo provê a sua subsistêreis. O ob;etlvo dO direito
dO trabalho é proteger o -lpossu(lcieote(econornlcamente fraco~. Ao adeqJar es

ta norma ao :exta cons:itu::ional, a C/bira dos Deputados estará 'azenclo justiça;
U'fI Setrl J'Ún!!r:l de trabalhao:res anônimos. que a cada ano perdem !elJ trabalho

sendO litllina:mente conside:ados como :Jlpados. em cesacordo cc- a ConstituiçAo ,
cujo texto consagra a preS.1lÇaa da ·lo:r:êncis.'1f'lo~- ~ ,.",.

o;C;\ ::::-..
. sé Cicot~ ,

oe:oGtado FedeuI

LEti/5U-IcÃo c: I TA DI1

PROJETO DE LEI N!l 2.571, DE 1992
(Do Sr. José Cicole)

Altera a redação do artigo 495 da Consolidação das Leis

<Se Trabalhe.
IAs OOMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAC!O E SERVIÇO pO
BLICO: E DE CONSTITurçJl.o E JUSTIÇA E DEREDAÇJl.O (AllT. 54,

RI) - ART. 24, II)

CONSOLIDAÇÃO
DAS

LEIS DO TRABALHO

o lXIG1ESSO NACICfIAL L'EIJ1ETA E EU SPlCIlNl A
SEG./INTE LEI:

DECRETO-LEI N. 5.452. DE 1? DE MAIO DE 1943*

................................. 01 .

o CONGRESSO NACIONAL d~creta;

. .

Art. 19 O ~rt. lS7~ c~ptrt", d;\ Consol idaç:ã.o

do Tr~balhQ - CLT y aprovada P€lo Oe~reto-l~i nQ

lQ de N~io de 1943 7 passa a Ylgorar Com ~ stguinte

(As COHISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇJl.o E SERVIÇO
POBLICO; E DE CONSTITUIÇJl.o E JUSTIÇA E DE REDAÇJl.o (ART.

54) RI - ART. 24, lI)

Altera a redação do artigo 137, eaput, da Consolidação
das Leis do Trabalho, que dispõe sobre a remuneraçio

das férias gozãdas apés o perlodo legal de concessão.

PROJETO DE LEI Nª 2.572, DE 1992
(Do Sr. Luiz Carlos Sanllls)

TíTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO*

CAPITULO VII
DA ESTABILIDADE

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

• Art. 0196. Roconho<:ida. inexiottncia da falta gravo praticada poIoam~. fica o
empregador obrigado. rMdmiti40 no MNiço •• p.tgar-lhe OI UI6rioIa que t.ria direito no
porfodo da ouapando.

das Lris

5.452. de

rrdac;:io:

Art. 19 - O artigo 495 da Ccn."Udaçllo àaS

Leis dO Trabaiho, passa a ter a seguinte redaçllo:
" .rt. 495 - O ~regadO Sus;ll!!1SO por falta

grave, at~ que seja apurado a veracidade da acusação e concluído o il'qJérita, cont;
.",,:;rá ~ oerceoer seus vencimentos. Reconhecida a inexisti!ncia da falta grave, o
enpregaoc retomará as suas funçOes da época da suspensllo·."

Art. 2ll ~1::si:a lei entra em vigor na data de

sua publIcação e revDg",,-se as disposições em contrário.

Brasllla, '1 de m:"ço de 1.991.

.:_~-
Depu!ado Feder:U PTlSP

.)JSTIFlCATIVA

Visa a presente proposta ce "'Jdança ne
legislação trllbalOista a sua adequação ao texto constitucional e- ,i9Or a partir oe
05 de outubro de 1.988. Na (arma prescrita pelo art. 495 da a.T. o I!IIPregadCl 5U$

Penso de Se'_ trabalho, de'.a de recece: seus salários até que se verifique, através
de inqJérit:. a procedi!nc;a da acusaç~: 'de falta grave. Fora a -arosidade a que
estilo slJ1'et;~as todas as a;Oes judicais. há presunção de culpac;lidade do enpregadcl
antes QUe a .erdade seja ~urada. O;t:abalh.ador é oenalizado a-tes da apuraçllo da
\ eracidade ca ac:..:sação. Asuspensão c: etTPregado, é na verdade. :~diretamentef ~

sua demissão diante de UTlê acusação. Isto gera o seguinte efe;:o: deixa de receber
seus saUrles. Portanto, tA presunção de culpabilidade.

Prevê a atual redação :: artigo 495 da

Consolldaç~o das Leis do -rabalho, c•• recoemecida a inexistê-:,a da (alta gra
ve, o eIIlJ!E;lador fica obr:'ga~..a·real)';.itir o errpregado no ser-.-::;o e pagar-lhe OS
salários a """ ceria dire;to no perI::o da suspensão. Esta é ..... norma traba
lhista pene:. ou seja, o seu caráter é PlNIR o traoalhador ac",",!" de cometer
falta grave.lste contraria a Constitwçilo da República no seu artigo 58, inciso

LvII, in ve:bis:
"NI!'G.EH SERA lnlSlJ:ER.l\OO O,U'lIOO ATE

O TAAN5110 EM ':U.GAOO tE SElllENÇA PENI\L C\NENATI)lIA".

O constitucionalista Celso Ribeiro Blls

tos, in Cerrentários à CO"'stituiçllo do Brasil. afirma CQ!ll lIJJita propriedade:
" A presunção de inoci!r>::ia é ...,. constan

te no Estad: de Direito. Ela chega mes."lO ~ tangenciar a obvledade. seria un fll!
do pesado para o cidad~o ver-se colhico por una situação em que fosse limin&l'1lll!!
te cUlpado, ca6endo-lhe. se cons~isse. fazer demonstração de sua inocênei.".

. Odireito ao trabalho ~ o que existe de

mais sagrao: a qualquer t:a!lalhador. tenclo por c_ensaç§o a sua ren'U1l!nçAo
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SE!
DE

·Art. 137

T~rias fere,.. concedidas após o prazo â€ que trata

o art. 13~, o eMpregll.dor f'i\ra' o pa9iJ'llEmto em do

bro, COM b~st na r~Muner~~~o dEvida ao EmprEgado

à Época da concE:ss5:o ou, se foI" o ea~.o, d. I:)(t lo

ção do contrato.-

Art. 2!i2 E"ta lei entra eM vÍiIOI" na d.-t .. dt

311

trário.

JUSTIFICAÇÃO

PrEcon izil. o Enunc i ~_do n2 7 d;t. Súmula de:: Ju

risPl"ud~nc:jC\ dI:> Colendo Tribunal SIJperlor do Trabalho:'

-A indenização pelo nãO dl:

~~rJMRnto das 'irias no te.p~ oportuno ~vr.' cal
culada COM baSE na reMlJ.n~ração devida ao eMPrega

do à ~poca da rrclama~ãn ou, 5~ for o caso, da

cxt inção do contrato.

A fio.t idade,. .portanto. do prE'5ent~ projeto,

para ~vitilr dlssidios"f'utl&r'os, i incorporar CI entendiMento

"c ... iut~liz.do no Enunciado rM qurstio à 'le9ishl~ão tril.balhi!

ta.

Conto. ~ois. com o apoio dos Ilustres Pares

nr5ta Casa para a consec1"lç$:o de-ste obj~t jvo.

J.EGISLACÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO

DAS COMISSOES PERMANEN'JrES

DECRETC-LEI N. 6.452 - DE 1.· DE MAU) DE 1943

Aprove a Consolidaçao das LeisdoTmbalho

Cap/tuIo IV I')

DAS-ftRIAS ANUAIS

...... - _ - _ .

. Art. 137. Sempre que as f~r1as !otom concedidas após I) prazo de que trata O
úl. 134, O emprep<\or pagari em éobro a respectiva remllJ:leração.

.................~_ -_ -_..__ _ - _---_ _ .

PROJETO DE LEI ~q 2.573, DE 1992
(Do Sr. Luiz ~Jos SantosI

Aer.scenta paráqrafo 59 ao arUqo 13 da CO,!!.

solidaçáo das Leis do Tral:.lho -' CLT, dispondo

sobre o valor probatõrio e.s anotações apostas

pelo empreqador na Carteira de Trabalho e Prev!

dineia Social.

lAs COIlISSOES DE TRABALHO, O:: ADMINIS'!R;\Çl\O E

VIÇO POSLICO I E DE CONSTITl::Ç;\O E JUS::;A E

REOAçlíO (ART. 54, RI - ART. 24, lI.)

O CONGRESSO NACIONAL docretal

Art. 12 O .rt. 13 da Consolidação das Leis

do TraDalho ..- CLT .. a~ro..,ad~ p.. lo Drcreto-lri n2 ~ ... "~2, d~ Ui

de .alo de 1943, passa I. vigorar'" ilC r Il'sc: ido do s~5iIuintc ilaril

,ra'ol
·Art. 13 ~ •••- .

.........................................
• ) :5g As anotações apostas pRlo (t1pre

lador na Cvt·eir. de Trab~lho .. Pr ..v;tiDcJa

Bacia.l do C'lnpr('i~do pr.:valrc:r. par'a tc:os os

"In. ele d irclto.. salvo prOlla WIt contrário.·
Art. 22 Esta lei entra. «. viSlor na d.ta de

trárlo.

JUSTIFICl\çlO

QuandQ C'IIPrrst",va à SuprEMa CortE' norte-a.e

r icana o br ilho dI. su~ culb",ra E do seu talento. HARSHAlL

le.b.r.... i. COhl Muita propr iedade:

Por i550 mE!l!".O. consideraMOS dl'ver indccl J

nável :0 )f:'g;s;.lMdor pr~mo\o'l'r il i\daptaç'Ro dos texto& leg~J.,

principalMente quando sobre eles ~á se manif"estou c>:austlva

Manta- t ?oder ,Judiciário.

É o casO dC5ta in ;clat iva que Incorpora "ag

tiE'xto legal - art. 13 dOI. Con~ol idl\l;io das Leis. do Tra

balho -r O Enuncli'do 02 12 di'. Súmula de Jurisprudência do

Colendc Tribunal Superior do Trabalho, concebida nos segu.ln

te. t~rrQs'

·As anDta~ÕE'S apostas pelo E'Mpr~5J.dor

na cartrira prof'issional do ~.pr«5Jado "lo
gErul pr€sun,ão Jur ia et de Jure, Mas ap~n••

Jur i. tantu•• •

Conto. pois. coa o apoio dos Ilust..... Con

Slr~s5jstas para a consec:u.f;io c1estc obJct Ivo•

LE.(q,SL liÇÃO C I TA.M

DECIIETOoUI N.· MS2 - Dl I.' Dl' MAID DE IIU li)

AprMXJ a C01l.olidaç60 dru üU do Trabalho

O Presidente da República, usando da atribUIção que lIIe confere o art. 110 da
Consti~ulçlo" decreta:
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10ft l' ~ aprovada a'éonsoUdaçlO das Leis do Tra!>albo, que a este do<;reto
lei acomPuma' com .. alterações por ela Introduzidas na leeJslaÇ&O Ylc,:"te,

Paritr&fo l1nIco. Continuam em Y1cOr as dlsposlções lepis tJ'&!lSilónas '?" de
_r~ncla, bem como as que não talham aplicação em todo o terntóno nacIOnal.

A1t. :l.' O presente decreto-Iei entrará em ricor em 10 de novembro de 1M3,

, " ' .
TITULO fi

DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO

' ' " .

-Art. 25Z •••••••••••••••••••••••••••••••••

·S aR Qu~ndo o valor ~iKaaD ~~ra a cauaa.

na lor•• desta artigo, ~io ~xccccr ~~ ~rS

••t.ite,t. (quatrocentos ~11 crU%~i~05i, ~era

dispensável o r.~Y.o doS aeOOIMcntos. devendo

..t:'r.star .;,.. .,ta.,.. conciIJ::i~.o .,;,r.. Junta quanto

~.'iil.tÉ'r i li\. dE ;t-.to.

"5 ,~ Sal ..... ';:.. o'"':'"[",errftrEll'j ·obrc. m~t:Erlü

c.c.nst í t 'JC;': -,<.J • nen,.'Jnl r CClJr'" $0 c aberà da!> :::.en

tf::nl;iil5 prof..;,.:daf... no~ C I ~~td ios da êl.lf;i\da ã q'Je

CaplIIIIo I

DA IDENTIFICAÇAO PROFISSIONAL (1)

.......................................................
le9Io I

p ... r41 ESS~.. '. o .....il i vr ~-. I ::ado a c~t ã dO aJu j ~a

;1IE'nto da nti<C"

·Art.· 22 •••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I
·C ~~ O valor G~ qUE trata o j 3Q ~.ra

••té o lilés ... IE'al<:"~tiõ\IiIE'r.tc ~ntEr .1J1~ :i0 00 âJUI%i\

Illl:nto cc.. ãC. .. .:l.

~::;tõl leI ::ntra cnl "1 gol" :'".a cat.. OE

.ela var $~~o ~cumlJinda 00 :netice

'rceo!> ';0 .·oi",~um,dor ao 'inst Ituto

Art. 2Q

'atual i ::;,00

~~cionl\l

.ir;..s\ \E: \1:'"0

I I: O dlsposto neste artlco apUca·se, Icua1nÍente, a quem:

I - proprietário rural ou não, trabalhe Individualmente ou 'em recIme de
economia familiar, assim ~ntendido o trabalho dos membros da mesma fami.
lia, Indispensável à ,pr6pna SUbslS~ncla, exercido em condições de mútua de.
pend~ncla e colaborac;io: '

II - em reilme de economia familiar e sem emprecado expiare área n&o
excedente do módulo rural ou de outro Umite que venha á ser fixado para
cada recIio, pelo Minlstério do Trabalho, '

Art. 13, A Carteira de Traballlo e Prevld~ncia Socia1 é abri atória
O .::rclcio de qualquer empreCo, Inclusive de natureza rural, ~da quepae::onalr~~~' e para o exercido por conta própria de atividade profla.

§ 2: A Carteir. __ Trabalho e Previdência Social e respeetiva Ficlla de
Declarat;io obedecer&o aos modelos que o Ministério do Trabalho adotar.

f 3,' Nas localidades ando nio (ar emitida a Carteira de Trabalho o Pfe.
.Id'ncla Social poderá ser admitido, até 30 (trinta) dias, o exerciclo de em·
preco ou atividade remunerada por quem nlo a possua, ficando a empresa obri·
pda a permitir o comparecimento do ompreeado ao posto de emlssio ma1a
próximo. .

- Red..,io doei. pel. lei r.,' '-1>81>. ele , do '''''''0 d. 1971 10,0. ' ...1971).

Junr.c ~97,". ~tJtt 1:1:t

JUSTIFICACÃO

,'lI' ti' f. ,·rot.C!>"'~IJ••

f.: Na hipóteae do § 3:,

1 - o emprepdor (ornecerá ao emprecado, no ato da admlaslo, documen·
to do qual constem a data da admlssáo, a natureza do trabalho, o salário e
a forma de seu paeamento:

II - se o empreeado ainda nlo possuir a carteira na data em que for dis·
pensado, o empreeador lhe (ornecerá atestado de que conste o histórico da
relaç&o empregaticla.

·"rt. ~o : ..

.!i ':2 'hJant:~ • ',',,, 1ur " ,i.\OO 11 :.r~ "::\1.15ô1. nt,

torrlli\ '1f:stE: ";l"tlgO, .1~o\Cí O:;;·:Ct.-r,r h? .2(c,','E:."' '·...e;::: I ~a.I~r"o

PROJETO DE LEI ~Q 2.574, DE 1992
(Do Sr. Luiz CarlDs Santos)

"5 ~01 Si.\lvo.~ versar!"! iobr&:l: mal' ' '\ cons-;

tlJcltJnal. '-nhum ·"':'11"::0 c .. .;,;r-, d::'G ::·t,=r.c::',~ ~I"'. _' ~3,,"" ';l'!

disSldlos ~il alçaoft , qlJ€' -::z t"ltfere o ':'r','19r;a:,-. ~,r'erIOI" .. .:on
ildt:rado. ~3riil ~$SE. 1··ilM. U ·.~tOI".., 1"... 0 _':.ilI'"IO :t Inl:: a data uo

~Jul=aMento wi\ acão.'

Introduz alteraçõe~ no arti&0'29 da Lei n9 5.584, de 26 de
junho do 1970, visando a estabelecer novo valor para a d!,

taminação da alçada, no ãlabm da Justiça do Trabalho.

o ll;'\llte tie.C01'5 '5;;\iarl::i-Mlnlt.õ,:jS. ~SNO C'Jõ1õ':CO

trditada a Lei nQ 5.:::J4 .. lJe:- ~.:. -;€ Junho _i 1970 .. Jà ~:"il I"ECOn;""I',,-

'cidiilillllE'ntE i'\5u(iciErltE. COI'l .. adven1:o :" ':onst ,tu :io f"crd cr·:r-. i. ,

o.s COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRACXO E SERVICO PI1BLI

CO; ElE a:tlSTI1UI(1D E JUS11CAE DE REJlACIlD(ART.S4) - ART.24, U).
5 do ior"t. 752, ,:i,CISO IV.

o CDNGRESSO NACIONA~ doc~ota'

"\ 0," .....

junho' 00 197.,

Art. :g O art. ~t2 da ~~I n:2 5.::84. ac ~6
",~

passa a v~ar ~Qm as S~9uint.s altRracõe~:

Ass,,'.' além c.:, at'la1 'JF":!,ão cc:"\st -':'lclona.l,. .,á
Qur 5E ,~on'Sld1frar. ""ndi'.. o :-rlsorltJ ,\\ior €'E::ab~:!cldo :=~.ra

1.5 t;aUSllS JE' lnst~ncia l.Ínlc~. Daí 3. r.i:e:SSlde--::e -:i ul ..Ya~ ú

'""tua.l oata"'I~r" da al,~oa.. prc', ,ta na L€ ... '25.::34/:" •

.... tO r ,\
I'IU"~IRA'

o. JJ 3Q • ~g 'são r ••scritos da ~or.a que se

Tom<:ol'ldo r:omo 11";\ntEtrc:: -:.alâr o : "'I i filO ' en~ao

vig..nte €:;"s v~rDa; Ot5:cl~ór ,.; \avIso ::"EVIQ. :-~é-r 1.5. 139 .::.~-

~árlo. o-:tc.. -Jeco:'" ·,'r.ces '';:,..9 :.n('''-;t.:r " ~"'30al Q. :jnSI~2'r~' o::

I"'a:oavel '~1I1or '-~ ,1'1:" ·';0o(),~\)0.~){l •... -.;; roc E 1". 0$ '.:rt.I::;::~
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ro.) • • ar. ·f'in. d4r tl.,;ad;,\ .. :, ',lIr .-.tIAal .:ado nn for" A COMO ,0:"0

_esta.

COM ). p,. ...en~~ M4rdida, :ertan'=:J, ·:!::I«,.aIftOll :"'0.

,.,...vallfcl:l" ., .. Ifwp,rIEnCI<:\ ',Õl·OI"'IO." li ....cf nll! 5.!'34/71, ':1'.
MUito ~C'. contl""lblJÍt:.oJ ""r"'" ,Q -J.IIlda Gnt .. t9~ rlil. ":'''If<':~i\l:io JUr". 't

du:ional da ';lJatiç-:i\ .. ,,)oral. ;uo P03tlJ~!odo flln""l;::lIM~·tal ti dir"l~

.'1"' .':011' ccl"rldad~ E ~r.stC'l:' ;':1 0:00.ç1,":s do t; ·llb-f '0.
E.t.. .1 I"az.... ~Ulr no. aio a c:"r"t.:a d. '=UC

~oa ..rcllo. cont~r COM os =:IJ5trf'~ a:olcg:u. Pilr:rt li. r.on~p.,uC'cio c('a

t~ ODJll{,.'O.

Titulo 11

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capitulo U
DOS DIREITOS SOCIAIS

199 'Â-
Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem a melhoria de sua condição social: .

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
................... ' .

IV - salano mlntmo. lixado em lei. nacionalmente unifica
do. capaz de atender a sua, nece,sidad~s vitais bá~icas -: às
de sua lamllia com moradia. altmentaçao, ~d~caça~, saude.
lazer, vestuário. higiene, transporte e prevldencla..S?clal, com
reajustes periodlcos que lhe preservem o poder aquISItiVO, sendo
vedada sua vinculaçao para qualquer lim;
.............................................. ; .

LEI N~ 5.584 - DE 26 DE JUNHO
DE: 1970

D/.Spõe sóbre normas de Direito Pro
cessual do TrJlbalho. altera disposi
tivo~ da Conwlidcçáo das Leis do
';'rcbc;Zho, disciplina a concessão e
prestação de assisténcia judiciária
na h/...tiça do Trabalho, e dá OU-
•t7·ali 1]1ovídéncias.

O Presidente da República - Faço
saber q'Je o Congresso Nacional de
creta e fi: l'llnciono a seg>Jinf.e LE>i:

Art. 11' Nos processos perante &
Justlca do Trabalho, obse:var-se-ão os
principios estabrlecidos nesta lei:

Art. 2" N~ dis~ídios individuais,
proposta a conciliação, e não ha,endo
acôrdo, .1 Presidente da Junta ou o
Juiz, à...nes df passar à instrução da
'causa fixar-Ihe-à J valor para a de
term~açár. da alçad-a. se este fôr in
determinado no pedido.

s 19 Em audiência, ao aduzir raz"es finllis poderá qualquer das par
tes. imPugDar o valor fixado e. se o
Juiz o mantiver, pedir revisão da de
cisão no prazo de 48 <quarenta e oi
to) horas, ao Presidente do Tribunal
Regional.

§ 21' O pedido de revisão, que
não terá efeito suspensivo deverá ser
instruído com a petição inicial e a Ata
da Audiência em c la autenticada
pela secretaria da Junta, e será jul
gado em 48 <quarenta e oito) horas,
a partir do seu recebimento pelo Pre
sidente do Tribunal Regional.

§ 3g Quando o valor fixado para.
a causa na forma deste artigo. não
exceder de 2 <duas) vezes o salário
mínimc 'rig.~nte na sede do Juizo,
será .:lispensável o resumo dos dePOI
ment.os devendo constar da Ata a
conclusfHl da Junt; quanto à maté
ria de fato.

~ 4g Salvo se versarem sôbre ma
Uiria constitucional, nenhum recurso
<CLT, ano 893), caberá das sentenças
proferidas nos dissídios da alçada a
q'ue se refere o parágrafo anterior.

Art. 39 Os exames periciais serão
realizados por perito único designado
pelo Juiz, çue fixará o prazo para
e:otrega do laudo .

PlUállrafo único. Permifir-se-á a.
cada parte a indicação de um assis
t,mre, C1..lJL laudo terá que ser apresen
tado no mesmo prazo assinado para
o pente. sob pena de ser desentra
nhad. dos autos.

Art. 40 Nos dissídios de alçada ex
clusiva das Juntas e naqueles em que
o.s t-mprr:;gados ou empregadores re
clamarem pessoalmente, o processo
poàerá ser impulsiona.do de oficio pelo
J"uiz.

Art. 5v Para exarar parecer, terá
o órgão do Ministério Público da
t1niâo, junto à Justiça do I'rabalho, o
prazo ae 8 <oito) dias, contados da
data em que lhe fôr distribuído o pro
cesse.

Art. 69 Será. de 8 <oito) dias o
prazo para interpor e contra-arrazoar
q,ua.iquel recurso <CLT, art. 893).

Art. ';9 A comprovação do depósíto
da. condenação <CLT, art. 899, U 11' a
5g) terá que ser feita dentro do prazo
para a interposição do recurso, sob
pena de ser êste considerado deser
to.

Art. 89 Das decisões proferidas nos
dissídios coletivos poderá a União in
t!:rpor recurso, o qual será sempre
recebido no efeito suspensivo. quanto
à parte que exceder o índice fixado
pela política salarial do Govêrno.

Art. 9~ No Tribunal Superior do
'l:Tabalho, quando o pedido do recor
rente clintrariar prejulgado estabele
cido ou súmula de jurisprudência
llIniforme dêste Tribunal já compen-

diada, poderá o Relator neg.ar pros
seguimento ao recurso indicando o
correspondente lirejulgádo ou súmu
la.

Parágrafo único. A parte prejudi
cada IJOderá interpor agra,o desde
que à espécie não se aplique o pre
julgado ou a súmula citada pelo ~
lator.

ot. 10. O artigo 477 da Consoli
dllção das Leis do Trabalho. alterado
pela Lei n9 5.562. de 12-12-68. e pelo
Decreto-lei ng 766. de 15-8-69, passa.
a vigorar com.a seguíDte redação:

"Art. 477. Ê assegurado a todo
empregado. não existindo prazo
estipulado para a terminação ao
Tespt:ctivo contrato, e quando não
baja. êle dado motivo para ces
sação das relações de trabalho, o
dir~lto de haver do empregador
uma indenização, paga na base da
maior remuneração que tenha
percebido na mesma empresa.

~ 19 O pedido de demissão ou
reC1DO de quitação de resci!>áV do
contrato de trabalhe. firmado por
empregado com malS de 1 (um)
ano de serviço, s6 sera válido
quanClo feito com a ass:sténcia do
respectivo Sindicato ou perante a
auU!ndade do Ministério do Tra
balhe. e Previdéncia Social.

~ 2° O instrumento de rescisão
ou recibo de quitação, qualquer
quI' sl'Ja a causa ou forma de dí.S
rolução do contrato, deve ter es
l1fCú1cada a natureza de cada
parcela paga ao empregado e d~
cnmmado o seu "alor, sendo va
lida a quítação, apenas, relati
..amente às mesmas parcelas.

§ 3< Quando não existir na lo
calidade nenhum dos órgãos pre
vistos neste artigo, a assist~r.I!l

será prestada pelo Representan
te do MinlStériO Público ou, onde
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couveI pele Defensor Público e.
na falta. ou impedimento déstes.
pelo Juiz de Paz.

§ .,. O pagamento a que fizer
jus o empre~do será efetuado
no ato da homologação da resci
são do contrato de trabalho em
dinDeiro ou em cheque viSado
conforme acordem as rartes, sal~
1/0 S~ o empregado fór analfabeto,
oUS?do o pagamento lEómente po
dera ser feito em dinheiro.

§ 5' Qualquer comlJensação n:>
paQ:amento de Que trata o para
grafe -nterior não poderá excedp.r
o eq_.valente a um mês de re
muneração do empregado",

Art. 11 O artigo 500 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, revoga
ao pela Lei n Q 5.562. de 12-12-1968,
passa a vigorar com a sel\\uinte re
dação'

• Art. 500. O pedido de demissão
do empregado estável só será l"á
lido quando feito com a a...::s
tên-::ia do respectivo Sindicato e.
se Dão o houver. perante autori
dade local competente do Minis
tério do Trabalho e Previdência
Eoclal ou da Justiça do Tra-
calho",

Art. i2 O artigo 888 da ConsoU
dação das Leis do Trabalho passa a
VIgorar com a seguinte redação:

"Art. 888 Concluida a avalia
ção, dentro de dez dias,' contados
da data da nomeação do avalia
dor, seguir-se-á a arrema'.ação.
que será anunciada por edital
l'.fiXado na sede do juizo ou tri
bUD:J1 e publicado no jornal local.
se houver, com a antecedência de
vinte (20) dias.

§ I" A arrematação far-se-à
em dia, hora e lugar anunciados
e os bens serão Tendidos pelo
maior lance, tendo o exeqüente
preferência para a adjudicação.

§ 29 O arrematante deverá ga
rantir o lance com o sinal ::orrl'.5
pondente a 20% (vinte por cen
te) do seu valor.

§ 3~ Nãc, havendo licitante e
não requerendo o exeqüente a ád
judiCação dos bens penhorados.
poderão os mesmos ser vendidos
por leiloe1ro nomeado pelo Juiz
ou Presidente.

I .9 Se o arrematante, ou seu
fiador, não pagar dentro de 2.
'vin'.e e quatro>, horas o preço
da i!Irematação, perderá, em be
neficio da execução, o sinal de
que trata o I 29 dêste arti~, vol
tando à praça os bens executa
dos",

Art. 13. Em. qualquer hipótese, a
remição só será deferivel ao executa
do se êste oferecer preço igual ao
valor da condenação.

Da Asmtência JtuficiáTla

Art. 14. Na Justiça do Trabalho,
s assistência judiciária li que se re
fere a Lei n 9 1.060 de 5 de fe,ereiro
de 1950, será prestada pelo Sindica~
da categoria profissional a que per
tencer o trabalhador.

§ 19 A assistência € devida a todo
aquêle Que perceber salário igualou
inferio!" ao dôbro do minimo legal.
ficando assegurado igual beneficio ao
trabalhaàor de maior salário, uma
Tez provado que sua situação ec0
nômica não lhe permite demandar,
sem prejt:lzo do sustento próprIo ou
da famllJa.

§ 29 A situação econômica do
trabalhador será comprovada em ates
tadC' tornecido pela autoridade 10::11.1
do MinIstério do Trabalho e Previ-
dência Social. mediante diligência su
1nária. que não poderá exceder de 4/l
(quarenta e oito> horas.

. § 30 Não ha.vendo no local a au
toridade referida no parágrafo ante
rio:, Q _a~~do deverá ser expedido
pelo Delegado- -deP'olicia da circuns.
crição onde resida o empreglado.

Art. 15. Para auxiliar no patroci
nio das causas, observados o::; a:-ts. Sll
e 72 da Lei n9 4.215. de 27 de abril de
1963, poderão ser designados pelas Di
retorias dos Sindica.tos Académicos
de Oirelto, a partir da 4~ Série. com-

provadamente matriculados em esta
belecimento de ensino oficial ou sot;
fiscalizaç.ão do Go,érno Federal.

Art. 16. Os honorários do advoga
do pagos pelo ven.;ido reverterão em
favor do Sindicatc assistente.

Art. 1'1, Quando, nas respectiva!
comarcas, não tlouver Juntas de Con
ciliação f'. Julgamento ou não exi~
ttr 6indic.ato da categoria profissio
nal do trabalhador, é atribuído aos
Promotores Pliblicos ou Defensore.~

Públicos o encargo de prestar a :&5
sisténcia judiciá,"Í1L prevista nesta
lel.

Parágrafo linico. Na hipótese pro?
vista neste artigo, a importância pro
veniente da condenação nas despesas
processuais será rCClo!hida ao Tesouro
do res;:ecti,o Estadc.

Art. 18, A assistência judiciária,
nos têrmos da presente lei, será pres
tada ao trabalhador ainda que ná3
seja. associado do respectivo Sindi
cato.

Art. 19. Os diretores de Sindica
tos que, sem comprovado motivo di!
ordem fInanceira. deiXarem de dar
cumprimento às disposições desta lei
ficarão sujeitos à penalidade prevista
no art. 553, alinea a. da consolidaç1o
das Leis do Trabalho.

Art. 2C. Esta jei entra em vigor
na data de sua publicação, revo:;.adas
as disposições em contrário.

Brasl1Ja, 26 de junho de 1970:
U99 eia Independência e 82~ da
República.

EMíLIO G. MtDICI

Alfredo Buzaià
JúlIO Barata

LEI N~ 7.~02, DE 5 DE NOVEMBRO DE r985

lDtrotiuz modiliCAç'Q aa Lei D! 6.614,
d~ 2& dr junho dr 1970. que di.~ .obn
norma. d, d,reito procr..ual do trabalho.
d. outr•• provjd'nda•.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA, faço oaber que o Congreuo
~.cion.l decreta e eu .andano a lepinte lei:

Art. 1~ O § ~~ do art. 2~ da Lei n~ 5.58~, de 26 d. iunho de 1970,
p••••• vigorar com a aCiUinte redaçio:

-Art. 2~

§ 1~ .
§ 2~ .

§ 3~ .

§.f! Salvo se versarem sobre matéria constitucional, De~
nhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídio. da
alçada a que se refere o parágrafo anterior, considerado, para
esse fim, o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da
açio-.

Art. 2~ Esta lei e.ntra em vigor na data de. sua publicaçlo.

Art. 3~ RevogBm~.eas dilposiçOes em contrário.
Bruma, 5 d. novembro de 1985; 16~~ da Independéncia e 97~ da

República.
JOSJ:: SARNEY
Almir Puzianotto

PROJETO DF. LEI V 2.575, DF. 1992
(Do Sr. José f"linla)

I ••nta do impo.sto sobre produtos induatrializado. oa ca.i

nhõ•• adquiridos por transportadores autônollo8.
IAP!NSE-SE AO 'PROJETO DE LEI N2 2.613. DE 1989). ,

O Congresso Nacional decreta: I

Art. 1- Fic~" isentos do i.PO·sto sobre
_roduto, Indu5tri.llz.do~ (IPI), 05 caMinhões cl.ssi~icadD5

na posic;:ão 8784 da ND.a'nclat.ur~ 8ra,llcira de
Mercadorias/Sistema Har~oni%~dO CNBM/SHJ, quando ad~uiridos
por transportador ôllJt ônoMo de carga ..

_ Ar~. 2- Fica' assegurada a ••nutcnc;:io ;
u.ti1i=:a.C:1U~ docr~~i~o do IPI relativo a .at.rri "s-pri.as.
prod'~tos In~l:r,!,€'d'~r'I05 C'. R1l!'1tl.'!'" 11.1 dC' eMbalagC'M. eo...,...,ados
na .. ,ndustr,all.ac;:ao dos btms de qUI: trata o artilD
precedente. Art. 3D A alien.~~o do caainhão a p...soa que
não preencha a condiçio de que trata o art. 1·~ antcs do
decurso de cinco anos, contados do dia d~ ~ua aquisieio.
5ujcitari o alitnante ~o p~9a.Ento do iMPo~to dispensado ~
de.ais cQtlinaçÕ~5 lt9ilis~ inclusivc l1e caráter pcnal,
prcvistas na. lrgislaçâo própria.

Art. 40 A istn;ão ,será reconhecida pelo
Hlnistirio da Econolth., Fa::tnda e'" Pla.nejaMtnto. mediAnte
priv i a yer i f' i cação Ija cond i çilo da' transportador aut õnoMo de
car'ga do adqlJ.irent«.
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Art. a- Esta lr:1 I'ntr-a e. vigor na data de
sua I'ub 1 i Ca.~ãD.

diSPOSIÇões ..111

";U5T;"IÇAC:>O
A Li' nQ 8.0~8p nt 1990. tEv~ DOI'" ~~opósito

Art. 3; RtVOSl~M-Str o.\S

sua pub 1 i ca<:iooo

centrár i Ooo

de Julho oe 1990 .. passa a vigorar, COAl a sESl'Jinte red?lção:

·Ikt. 62 ••••••••••••••••••••

§ 52 Consldera-":i€ l€gltimo
ocupante.,'" r;'os ternlOS l.iestE ilrt i go ..
.) 5E'rVIOOr apO$ent:;,oo ::UlI! t~nna
OCIJiH\do o imóvel MEcl:".ntE t~l"nJo aE'

ocupat;ao le!il li litlanlt!nte :" ;rmaao ou ..
na mE~rnii\ coodit;50 .. ü cônjuge ou
conlPanh,:;: 11'"0 inv IIJ,vr..do o,:; .:;ue
l)~l'"n~n€o;3 nele l'"eSld Inoo na dilta

__ tJlE'···p'.lbl iC.G:ãu cesta 1~1."

Árt .. 2Q Esta lei entra EIl vigor na··data de

Altera o parãqrafo 59 do art1qo 6~ da Le1 n9 8:025, de

12 de abril de 1990. que :dis'põe s?bre a al1enação de

bens 1.Il\Õveis residenciais de propr1edade da União e dos

vinculados ou incorporados ao Fi\HB, s104:uados no Distr.!
to Federal e dá outras providências" ..

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 2.381, DE 1991)
a COngr~15o ~õlC lonai decreta:

~.ra ~QU i ~ I <:ão :05 apar p ;:;r.IEnt os flJnc lona I 5 ;301'" elEs

PROJETO DE LEI :\º 2.577, DE 1992
(Do Sr. Romel Anísio)

conccd€r :~Mbém ~os servjdor~~ Já a005Entaoos ~ pr~ferêncla

d i spo~ j ç:õ..s "M

A COMpra do ca~inhio novo fica c~6a vez Mais
distante .. e COII 1:'11' .. possibilidade dR of'ErtCt!'r UM StrYI~o

Mais tf'iclentf:'. que PD5sibilitt' ~D c:t\Juinhoneiro concorrl'r
co", as g,...ndE's companh I Ô\S dI' transport f.:".. ME 1har I,panrl hadas
para adMinistraI'" CU5tOS, Pr'"IE"O (105 frE'ttt5 f: diJõtrlbui,iio dI:
carlas.

COII'IO intuíto dE P ... oPiciar aos ca.dnhone-iros
adquirir UII caMinhio novo .. proporcionando-lhe' Me-lhorts
condi,õrs de trab .. lho; h:nho i' 5atisf'~c;ão de ê\pr~sE'ntar

projEto d~ lEi conCEdEndo 'islrnçio do IPI parll OI, callinhõ••
ad..u i,r i dos, por t ransp'ortadot'"e-s aut õnomos dE carga. Tal
A'I..did~ a,seMElhi'-se â concE'5!.io dE' Idênt ico bE'nef'icio ao.
Motoristas dI' táHi .. pr:1a LE'i n- 8.199 .. de ~8 dt ju.nho dr

1991. Por I'tõS~s ra:i:()cs, 50) ie ita.os o apoio dos
nobrts MeMbro. do Con5ilrtsso Hac I ena] para a prl'scntt
proposta.

contrár io.
JUSTIFICAÇZ;O

O tra.nsportr: rodovi'río rrsponde' por cerca de
a.x da moviMentação de car",g1l.S no País. N1:'55€' st'g~.mto I\vulta
a fi glJra do tl"an"port Jl.dor aut ônomo dto cargas r mZ!o i 5 conhec I do
COI'lO caMinhoneIro. SkO p of,ifiionals que p~5SalA se.,anas
longt das famíl ias .. pe ... co E'ndo Est ... adas Mal conservadas e-
stt. srguranc;" .. a ...... i5c~ndo a P"'ÓP"'i~ vida. É profi5&âo Itue
exiSlE' dtrdicaçSc I' siflc ... ifíclo.

Às dificuldades ine... entes à' at ividadc,
acrl'sccnte-se o envElhec IMento da f ... ota oac iona1 dI'
caMinhões, qUE' Juntanténte- com o péSSiMO estado de
conse...vac;:io das €'str"dils Eh:va sisníficil.t l ....ilnu~ntf: o custo dI'
Manutenção dos YEíClJ10s.. isso SEM -rala... no desMtdido
cnc .... l'c iMento d~s peças de r"posiç:io.

COM fr~te-s depriMidos.. enf'rlntando ..
conco~rência das grandes cOMPanhias de transporte, t co.
custos dE' oprrac;io e l'J1t\nutenc;i\Q ell'vll.dos .. o resultado do "tu.
trabalho E' sacrifício nio rende o suficit:ntt para o
caMinhoneiro seque-r pl'nsar Ela substituir o velho caltllnhio
por u. novo.

Art. 50 'EM CIJJltpr i l'Irnt o ao di spost o na Lt' i dI'
Dlre-tl"'i:u:s Orç:l\f\lfrntárias (Lei 0" 8.074/90, art. 90), o Poder
EXl'clJt:lvo enviArá ao Con9r~55Q ~acional PI""OJllto de lei ql.1~

Indiqu~ o tI10nt~ntE d.... l"'~núnéill fiscal decorr"tnte da iSE'",ad
~I"'.ylsta nesta lei r bem co~o as daspesas que sl'rão
aut:oMat icamt'ntr anu]ii'das.

Art. 7- O PodiE'r EHtCut ivo i-t'lula.....ntará t'sta
1.l no prazo de trinta dil.s.

",:-1/,1/
Drpuhdo Jos.. Frllnto

Sa1a das. SE5SÕ..... de dr 1992. Ct sua ~ .. :']ica.c:ão .. ~r~m tl"'Jlar€!:' dE i:argo €:fetlve ou

i'or IJftlia clJest~o de re:diu;:ao

habilitar-se os aposent ado~ CIJj a ocupl'ttãà do imóvr]

;::>ropicl;.,,. .. todos os zervido'E's apoãEntados p OIJ õ'\ litU6

.rIJncjoni\I~. apre5Rnt~'l.o5 a preo;.r:;nte propo~Ic;~o. Através dtl.

pelai ncont e-st~da

nconcJu5as .. tendo por

consrquÊnc •• , acõl:'l na

~pO$ltivo em ~ue5tão .. para

resular.. isto

?rol iferaraRl.. ell

_ IJst i tã .. ',': i tas

~ntl:nd ida como

adMin i5tr~;ão.

adminlstr?:~o antrosa e prob1~m~tlca dr milh~rts dt imóveis

objeto a "lJ:9ul ~r i dadl' di\ ocup~;ão dos i móve I s.
Visanoo rP:501-...er. de formil. dtr-finit iva D

i: õnjuges, .:. cOnlPdnh€", :'"05 ~n"""l ....ades. ~IJr t enh;ulI ocupado e

:1t)óvEI MEC "ntE tf:rr.,,:; d« ocut:ac;.iio 1€9ítlrllO. ~ prf'tC'réncla

par. a ii\Ql.; s rção do MeSMO.
Por c~tendermos "f:r d~ Ju~tl,a o plEIto dos

_~rvldo... ["!! ·.po<;.(:ntados f: por-:sti'r :\tE'ndcndo ., lntErf:~'J>E

:JrobleRla E J'rocuranc.o i:nfati::!\r o propõçitC? mi\ior da norma

legal .. que ~ o dI: PEr,..it ir <:\0 gOVErno SE dESEftlbaraC;ll.r dI: UMa

Arl. 61. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Arl. 62. ' Revogam·se as disposlçOes em contárlo.

Fernando Collor - Presidente da Republica

Zélia M. Cardoso de Mello.

LEI N. 8.074 - DE 31 DE JULHO DE 1990

Disp~ sobre as diretrizes orçametlCár~as .para o ano de J991.
t dá oulras prol'ldenclos

CAPITULO IV

Das Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária
.......... " ~ " ~~ ~, ~ .

Art. 50. Qualquer projeto de Im que conceda ou amplie isenção. Incentivo
ou beneficio de natureza tributária e financeira. que não estt"J3 em VIgor na dat_B
de publicação desta Lei, e que gere efeitos sobre a rec.elta estimada para os
orç·amentos de 1991. somente poderã ser aprovado caso mdIque. fur.damentada·
mE"nte a estimati\'a da renuncia de receIta que acarreta. iJem ,como 35 despesas,
em idêntico montante, que serão anuladas, automaticamente. nos orçamentos do>
exercício referido. não cabendo anulação de despesas correntes e com amortiza·
çOes de divl1a. ~ " " " ." " ..

.~ ~ ~ " " " " " .

IZla' 1.199 ,de 21 de de 1991.
Congresso ':ac i on .. ~ f)l'rll sua ltProvIIl.çio.

Concede âer,çlo do Im"",to IObre.~""
Indu.trilliudos • IIPI .1 IqU~lçlO de
autom6veis pari ut,l1iuu;10 no uaruporte
autônomo de pasn,gearos. bem 'cumo por
peuoas porlldoTti dt~ defici!ncia ftJica e 106
ôes\inadO$ 10 nanspone e5CO)ar. r di outrt.s
providtDci...... .. .. .. ~ , ~ " " _ , " .

SOlla das

Deputado

(I rJe ma.nJ:o dE 1?92.
.... ,

RM'JO'~GE
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UI.O '.025. d. 12 de

C I TA 011-

de 1"0.

5 30 - O ocupante sUJe:.t ..r-se-á ..o previ.to no
UiC1S0 VI, do art. 20 e no "'rt. 30 desta 1..J..

S 40 - O .dqu1.rent~ Cf!- L"!Iõvel !unc10nal. na.
=ond1ções prev1st... no ca'Out deste art::.cc, pode:.i e-fetuar ó P&CIa
:lento, total ou parc1al,e;-cru%lI.dos novos, r.\edlante & transferinC1&
.:.a t1.tul.ar1.d...ee. de créc:1J.to& ea conta.. eXlstentes :'lO Banco' Centra.l.

'ti'f'OJ

o P.Z.IDZ.~Z DA aZpOaLICA
"aço aaber que o Congresso Nacional decreta _ eu .anciono a ••quUlt.e
lAi:

. ).rt. 30 - Serio nulos de pleno direito, nio
sent!.o deY1.das indenuações às partes envolVIdas .. qua1.squer atos fir
..doa Ul contrar1edade i cláuau1a .. de que trata O 1.nC1S0 VI do art.
Zo.

dl 4es~s•• relat1.vas .. consuao de 9&a, água •
en.rq1& elitr1ca do própno Ulóvel funcIonal:

e) mul~. equ.1valente .. dez ve:e. o ....lor da
Ux.. de uso, em c.da período de tnnU 11.... de ret,ençio do • .l.-óvel,
apó... perd.. do dlre1to i ocupação f

11 - a~er~r i convençio de IIdJun1auação ....
e41flc10:

Art. 7g - A venda óos :'!IIóve;u funC1.0nSlS .OIMa.
':e ser. efetuada para oa atuau ocu;:,ante.s nio p:oprletárlo~ d", outro
:J:lSve~ re.1ãenc1.al no I.I1str1t.o Federal.

Art. BO - Oa adqu:.rentes ;ios imóveis ~erio
~':1.11za: fJ.nanC1Lnlento!li de f"nt1dildes J.ntegrantcs· do S.1stell'la F1nan
:.1.1:0 ca F.abJ.tacão - SrH e de Ol;õtras lnst.1tulc~S, :.nelulS.1ve ent.1"a
~e. abertas ou feeha~as ~e preV.1denC1a pr1.v...da.

Art. ,g - A C.nxa EeonôTI\1,ca Federal repr'.enU
:-i a União na cel~:"rl\cio e ad.1'I'l1n1$traç-io dos contratoS de compr.. e
venda de .unóve1.s funC1.0nalS, promovendo. l.nclusJ.ve, aS me-d:.das 2udi
:.1&115 e extra)Ud1cJ.a~s que se tornareJ:l. necess5.=1.a::o i sua execuçao.

Art. 10 - Com o .. tO da cel~braçio do contrat.o
:i. cmr:pra e ve-nd.a es'tará automatlcUientE re!:clnch~o o te~ de ocu
:.,io cc. re!l?oect1vo 1lr.óvel .. que se re~erem c Decreto n' 85.'33, 4.
i' d~ )aneJ.ro de 1981 • O Decreto nO 96.633, de lO de Iletembro ele
l'.I.

Art. .. 11 - t: bcultado i Orc!en dos Adve"qaóos do
Era":l.::' - Seçã.:- do Dis':r1to Federal, desJ.snar ~ rf"p=~se~tante C;Ue
;r.teC;::A::á a eoml.ssio de 1lcJ.t,ação • ser l.nst.J.tuicla para exeeut.a: a
:le:. ':.:1,,"0 pr(!.....:.st. neatll ]"e2-.

Art.. 12 - O valor apur3do (o.ftI épcOTr~nC1.a da
.1l1ter.a;ão e~ cada 1móvel peri coowert.1.do em re:'tda da Cn:l.:lo. cujo
?lcã~::'o lle:Ã, obrl9.t.o:1~nte apl1cado -!::r: prc;rarrAs hab1tJ!.c10n..ia d.
: ..riter soc.1..1.

Art. 13 - A. ~mpre.s3!1 públ1cas. sOCl~õil.dea de
K"'ToClUl.1.& mi.sta, respect,1.vas SubSl(hárlaS e ent1.da.:l.ez contreladas 41-

reta ou .1nd:tretame:nt.e pel.. UniÃo, flcam autorl:adas.. proceder ..o •
..tos 1eqals e admJ.n1.strat1vos necessÁrJ.os i a11enal;.0 de sua. unl4a
c3e. res1denc1a:t" nio v1.nculadas ãs su... at1v1dades ope-r'-C.1on&1a, cca
boase nos te~. d••ta r..1. o

Art.. 14 - A ocupaçiiio dos UBÓve1. reudenc1ai•
ni~ deatlnados ã &lJ.enaçio, no que não eont.rar1e el'tA Lei, penaan.ce
reg1d.. pel... d1SPO"1ÇÔt!:S do Pecr.to-h~l nO 1.390, ~e 29 de janeiro
de 1'75.

Art. 15 - O perm1..a10Dar1.0, den'tra outro. cc.
prca1s,0., .e obrig... "I

1 - paqar'O
.. ) taxa de uso:
bl despes.... ordlnár1'" de manu~encio, resultan

te. do r&te1.O d ..s despesas realJ.zadas ertl cada Jftês, tal. C030 :1:1..40
r1a. eonswno de água e enert31" elr~n.ca, seguro contra 1ncind1.o, bea
....:.11 outra. rel&t1.vas is Áreas de UIO COItIUXI: o

cl .quota de condomínlo, eX1qive1 quando o iA&
vel func10nal estJ.ver 1ocaluado !te. ed1.fic1.o err, co:-do~in1.o coa ter
ceJ.ros, h1pót.ese' em que não lerá deVldo o pagamento prev.1sto na ali
nea anterl0r;

Art. 16 - A. taXAS de uso não .erÃo l.nter10re.
.. \Ia mi1is~ do valor .. tualu:ado dos unóvels e sUJe1.tar-se-io 1
ataa11z..çio nas me.... 4&t&. dos reaJustes •• lar1ais dos serv1dor.s
pãl>b.cos da .On1Ão.

111 - ao .se.ocupar o 1.aÔVal, nlt.i'tui-l0 ,...
...... c:ondíçõe. de hatutaln11dade eJI que o recebeu.

5 10 - O p.~aaento da t.xa de uso e 15.. de.pe
... ord.1nir1a. d••anutençio sera efetuado INd1.nte cons1ç'naçio ..
folha ou, se esta nio tor possivel, por mel.O de docun-en1:o próprlo de
urtllC'adaçá.o 40 Te~ouro Naclonal .. com CÕF1.a para O órgio responsável
.pel.. "c1a1nuera,io do. 1rnóvel'O

S 2Q - O aeraso no paqamento da tAX'" de u.o ou
lia. d••pe.... ordlnár1..s de tNInutenção sUleJ.tari o permJ.ss10nir10 a
:lvoa 4. acra de um por cento ao m~s ., correçio Il'IOn~tár1...

S 3Q - A quota de que trata a alínea • c • do
i:nc"~.o I deste art1.qo se::-i paq~ dlre1:11mente ..o condom!n1.o 1)12 ao ór
gio re.yon.ável peb admlnu1:raçio destes 1..mÓVel••

~1d. Prov1.sõria nO 149; de 15 de JUrço de 1'90 .. ou Yierea a vaqar
ror devolução espontânea ou d.••ocup&çio Judi.e1..1.

Art. 21) - A Ca1.xa 'EconÔ2llJ.caYeder... l presidirá o
~oc••so de licitação na fonu do ..rt. 10 óeU« Lei. obser".rá o.
M9U1Dte.. cr1tér10s:

I - o ~preço do unóv_l a aer al1.enaão será o
x .ercat1o...egundo os métodos de ava11&çâo usualmenee util.zados
;.ela própr1.a Cai.xa Econôruca Federal:

XI - somente pode!'á 11.cit_r peSSOA fisica:
%II - o l1.citllnte zomente podt!ri apresentar

propostoll., em ca~a li.cJ.taçio, para uma un1.dade· rea1denc1.1I1:
IV - somente serÃ venlhda WQ un1dade r.siden-

Art. Iv - O contrato de compra e venda será
:.scindid'O, d. pleno dire1.to, independentefTlente d~'O 1nterpelaçio JU
':'lc1a1 ou extraJudicul, se o comprador pr~st..r declaraçio fal.a no
?rocesso de hllb.llI.taçio à compra, hlpótesl! em que far" j~s i devolu
;io ã. quant1" paga, a~m qualquer reajuste ou correçio monetar1.a.

Art. 50 - A Caixa "Econôm1.ca Federal, procederá,
perante Oli 5rgics adm1.n1atr.a.tivos do Ihstr1.t.o Federal, nos Cartôr1.os
:!!!: Nota. C!' nos Ca=tórios de Registre áe lmôv4t1., ã. regularl.z..çio cio.
~i.tulos dOMJ.nial.s dos imóvel.. ali.e.nandos'O .

DispÕe .obre & ali.n.cio 4. bena
iaóveia r •• l~enci.i.. de proprled.a.
da Oniio, e doI vinculados eu lncor
por.doa ao FlUI!, 81tuadol no D:.strl
to "e4eral e dá outra. providincl•••

Art. 10 -! o Poder Zxecutivo autoriza«1o •
alienar, ~di.nte concorrência pública e com ob~e~vinci. do Dec::~
'tO-lel nO 2.300. de 21 d~ novetltbro de 1986, OI J,Jtlove1.1 . reu.denC1&1.
de propr1e~dade da Uniio .ituac!os no Di.tr~to Federal! :t,neluslve 4?&
'Yinc:ulados ou incorporAdos ao Fundo Aotatlvo B~b1t.cl0n.l de Br••l-

1te - rRJlll. S lo _ Oa lieitant.a .a.io dispenaado~ da ,_1-
,inei. do art. l' do Decreto-lei luprac1tado. _

refere ••te artigo, o: ~:~1.:~~s.i.,1:S:~ra na autorizaçao a que ....
I _ os res1.denc1.ai. adtU.nistrados pelas For

ça. Anaolda., d••tin.do~Ià_O~:P:;:~i:~o::i.t~~:~ionár1.o do SeM"1ço

Exterior, de que trata a Lel nQ 7.S01, de 27 de junho ê!! 1986;
III - oa ocu~do. por aembroa do pod.t LeÇ'J..la-

V-o .:iJnével .erá alunado I'lediante contrato
CClII força de ••cr1tura pública (art. 60, cla La1 nO ".380, de 21 de
Agosto de 1"4):

VI - o contrato de cOfIlpra e venda, ..inda que o
;ag~nto 1nteqral sej.. feito ã v1sta, conterÃ cláuauh lfr.~ditiva
a o adquirente, no pr..zo de S (c1neo) anos, ven~:""':, prometer vender
:N el'der seus d1.reJ. tos .olne o 1AÓvel ..11enado no. te.nnos dest.. IA1..

IV - os ocupado. por Ministro. do Supremo '!':'i
bunal Federal, do. Tribunals Superiores e do TribunAl de COn1:!l5 da
On1.'o pelo Procurador-GerAl da República, pelos Subpr'?cur.dores--"'"....e
rais do MinistérJ.O Público Federal, do '1'rabal~o e H1.1J.tar e pelo
Procurador-Ce=al do Trl.bunal de Conta. da Uniao, .alvo .~a expr•••a

'aanifestaç.,o em contr.ir10, no prazo de Vl.nte (b.a. & part1.r àa dAta
da publJ.caçâo desta Lei: .. .

V - us c1estioados a servidores no excrC1C:10
de cargo ou funçÃo d~ confJ.ança que S.~UI conaider..do., pelo Poder
Executivo, indispens';veJ.s ..o serV1ço pübl1CO. _

...râgrafo único. 05 imóveis a ~ertm d!stln.~o.

aos servidores a que se refere o 1nciso V ~e.te art1.go ..aarAO ••=0
lhido's dentre aqueles que estiverUl.•ago... data da vlqenCl& da M-

ocapa~io:

Art. 19 - ! ext1.nt. a Super1.ntendênc.1.a da Cons
trucio e Ad:ftin1.straçáo lmob1.l1.ir:.a - SUCAO, passando seu IIcervo e
&tr:Lbu1.çêe. i Secrei;arl& de Adllu.n1.stração FederAl da PresJ.dêncu. da
JapÚbl1ea.

Art. 20 - O Poder E)tecutivo regulamentari e.ta
t..i.no prazo 15e quarenta e C1nco chas contados da data de sua publ1
Q~. .

Art. 21 - Revoça-se o Decreto-l~i nO 76, 15e 21
&Se novC1lbro de ltfiG e disposJ.cões em contrã.r1o.

Art. 17 .r. Mo caso das o:upaçées dos aÓVe1.s a
que •• refere o art. 14, quando l.rregular, li Un1ão l.!ftl.t:l.r-ae-i,aw::a
r1.Ulente, na su" po.ae, 1ndependentementa do tempo em q<2e o UlÓVII::
••t1ver ocupado.

Art. 18 - t: o Poder Executavo lIu~or1.%ado.. ex
t1.n9u1r.o Fundo Rota.tlVO Hablt"clonal de Brasil.1.a - FRHB, l.nstJ.tuido
pelo S 50 do art. 65 da Le1. nO 4.)80, de 21 de agosto cle 1564, pas-

.ando à proprJ.~dade da UnJ.ão os 1.lI:IÓVe1C .. ele 1ncorporados ou V1.nCol-
'1&4oa. '.

da 1"0:abril

FERNANDO CO::.LOR
Bernardo C.br&1

Br••ília, em 12 de
~'o da IndepanclinC'la • 1020 da República.

Art.. 60 - A:t le:1tiJDo OCUDiUlt. a. 1Jlló',;el' fuD
':10n.1 c!ar-se-i conhec~nto do pre;ô c:!f" mercado do respect1.VO .iJDó
-:el, c.!.l::ulaóo na forma ao art. 20, l.nc;uso I, prevuJIlente i publica
;io do ec.1.~al de corcorré:ncu. públ1ca, podendo adqulri-lo por· ••••
7alor, ca!õo s~ ml'ln1.feste no prAZO de 30 e:..a.s, ~à1ante not1!:l.caçio.
~ eesãe que Rreencha os segul.ntt!. r@t;YJ.sitos2 •

I - ser t1.tu1ar de requla= ~er1nO t!. oeupa..ão:
II - estar quJ.te com as obn.qaçõe. rel..t1.va. i

?ariçrafo únlCO .. o. Cartórios de Mota. • oa
Cl.:':.é=10S de Reg11tro de lmóve1s dario pr1.orl.dllde d•.•tench.aento i
:a1xa Econõm1cll Fede:el no proceà1Jl\ento de reg,.õluJ.:atio &ci.""la pra
Y1StO.

111 - ser titular de cargo e~et1vo _ 0:.1 e:apr..o
~.t':RaIl«'r.te, lotado em órc;ão ou en'CJ.dade da adml.n:tstra~Ão pÜb11ca fe
~r~l ou do D:tstr1.to Feder..1.

5: 10 - A le9it':I.1u.f!~de da ocupação se:á.- eviden
::lada. e:r: recadastramento doa _tu.l.S ocupantes, .. Ber prc:lov1do pela

Secret"'n.a àa Adm1.n1stração Federal da Pres1ã~nc:La da ltepÜbhc& c:ca
::l&se na 1e91$1ação vJ.gente. .

S 20 - .0 ocupantr· q'tJe não t'i'·er cond.içõe. f'i
~nceí.ras para • aquu':L.çào do :m.õ'7el que ocup'!' poceri-- soliClta%' .0
:rç:io conpetcn~e a",permuta deste por outro ~mõvel compatível COCI •
ilU. re:"J6a, f1.cando o atendunento a essa .ol:,c1taçã" COr.c.l1clonado i
'!::J.5t:ê:'l.c1.a de 1.lnóvel que lhe possa ser c~litJ.ni!do e i conveniincia
a.:2:I1.r.:.st.ratJ.va para a formação da reserva de ;unóvels de que trata o
:.:l:e-:.so V do pari.qrafo 20 do ..roc. lo.
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Acre.centa parligrafo ao art.. '9
da Lei n9 '.O:Z~~, de 12 ele abr1.1
de 1990.

U:X .9 1.068. de 13 de j1>lllo de 1 "0. Os hDspit~is, ~5sim, tnfrentaM dificuldades para se

equipareM com apar~lhos e instrumentos mais mod~rnos. ficando

iMPedidos de pre~t~r ~elhor trataMento ROS do~ntes. Impôt-se,

poi., propiciar condi~õe5 Mais faYor~v~15 à ~odErnj=.~io dOS

h05pi~ai5, principalMEntR no que respeita ~ aquisição d.

aparelhos e €quipaM~ntas.

P~qo saber que o Congresso N&cion.&l d.creta ti! eu ul\Ciono ....iU1nte

Lelz·

Art.. 19 - O ut. '9 da Lei n9 l.l)2S"de 12 de abril
de 1190, fica acrescido do seguinte puãqrafo:

-Art. 69 - ,' lo .

.................. Io ~ o ..

S 59 - Considera-se ~..,IÚ~ ocul)ante, nos termo.
d••te artigo, o servidor que no lIomento dá' apm;eneador;La ocuPAva requ
laraente o 1móvel funcional ou, na Wlesma condição, o ~:õnJuge ou come!.
nbe1ra enviuvado e que permaneça nele residJ.OOo na. àa~l da public..~o

d.l~ Lei.-

Art. 29 - Esta Lei enira "'111. v1qo:t' na daU de lua

Art. 39 - JtevOl1aa-se as: dilposiÇiSes em contririo.

Nrsst sentida, tEMOS a 5atl~f.çio d. apr~s.nt.r

proJ~ta de lr:i iSf.'ntando dos IAlPostos de i;nportac;Qo!' sobr.

produtos induçtrializados, 05 brns dC5tln~do5 à Modcrniza.ão

.dos hospitais brasílrlros, b~m COMO rgclulndo a frulç~o a. tal

benefício da rtlra d~ slMilaridadl' (DL 37166, ilrt. 17) •

o jnc~ntlvo. ~~M dúvid., r~5uJt~râ EM .enor~S custos

fixos para o hospital. o.,'que pcsará signiflcati ....a.cot•.na

decisilo de real i;:3r-~E o in....~stit.. i,lto t;Uc; redundar~ UI Ml'lhor

trata.cnto ~idico-hospítQla~ aos doentes.

Por essas ra:ôes, !oli~ltaMos o apoio dos nobres

arasIl1a, _.. 13 de julho
1699 da Independinc:1a _ 1029 da ltepúb11cA.

de 1 "0'
acabras

praposta.

do C13ngresso Nacional ~ara aprovac;ão d~ ~oss.

Deputado

FERNANDO COLLOR
&rDudo Cabral

PROJETO DE LEI \º 2.578. DE 1992
(Do Sr. Romel Anísió)

Isent.a dos impostos sobre produtos industrializados e de

J.mportação os bens destinados à modernização de hospitais

• dá out.ras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 2.083, DE 19911

o Congresso Nacioni\l IJEc::oeta=

Art. 19: Ficam í5~nto5 ~05 :mpostos. di! importação e .

sobr2 prodl..1l os i ndl.1st r I a 11 ::ado~, ;)5 mat er I ..... 'oi p a;parElhos G'

equ i palM~ntD5 .1Iéd i co-hosp Ital ares dl:st i nados t~ :Ilodl'rn i zaç:ão de

hOSPiti\jS.

Art. 2Q Os :.Hm~ .tllPortl:l.cos ';Or.1 o i)e:nefíc.io dEsta ~€i

nia e5ttlo '~UJ€ltOr, ~\ condlt;5'o ,.~l; ~i..tlf"l'farld<'l:e: de c:ue trata u

S..I .. das Sessõ..s, "'" , l d~~ Je

",,~,;
LEI N.•.074 - DE 31 DE JULHO DE Ig90

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 1991•
e dá outras providéncias

CAPITULO IV

Das Disposições sobre Alterações na f.:e8islaç~Q- Tributária
. ~ ~ ~ - ~ ,

Art. 50. Qualquer projeto de lei que conceda ou am'plie isenção, íncentlvQ
ou beneficio de natureza tributária e financeira. que não esteja em VIgor na data
de publicação desta Lei. e que gere efeitos sobre a receIta e!tlmada para os
or~amentos de 1991. somente poderá ser aprova:.io caso mdique, fundamentada·
mEnte a estimativa da renúncia de receita que acarreta. bem como as despesas,
em idêntico montante, que serão anuJadas, automaticamente, nos orçamentos do
l:xercicio referido. não cabendo anulação de despesas correntes e com amortiza·
ções de divida. .... ~ . ~ - :. ~ - .

Orçi\lll~ntá í as), o Poder E::~c1jt:: ....o E:lV I ará "O Congr€$§o Nac .onal

prOJetO de lei qUR indiqlll.:' mo.. t;';l,nte: da ;'fmúncia 'riscal

drcorrcnte da ,'St'nç:âo ?re'/15ta tIU'::::. : E.: i , ::Jem l':OhlO 1<$ dE5P~5a§

n!2

Art.
8.074, dE

39 EM cUmpr,Il\l~nt~ ..o disposto .~:'J ,:\rt. 50 ca Lei
31 ,te .pIlho dE' L990 (LE. ';E Diretr::es

Art. 61. Esta Lei entra em vJgor na data de sua pubJicação.

Art. 62, Revogam·se as disposiçôes em contário.

Ferruando Collor - Presidente da República.

Zélia M. Cardoso ~ Mello.

Art:. 4Q O :'od€r C::-e-C1lt I.U regl.1laAlentará esta lei no

prazo Je ~€s~enta dí~s.

Art. ~g Esta lei entr~ @m Ylgor 1~ data d~ sua

publicação.

Art. 6Q REvOganl-!;(~ as d í !:pos i ÇÔE'S em cl:mt r~r i D.

.JUSTIFICIlClíO

Oe Ufol 1;"00, vã hoç,pitidr. bril.'iilF.ír01. d~frbn~a.-.. c

com os altos preços de eqUip;U"Entos e ~p.rt:lhos. qu.. rlev...

scus custos fixos C, de outro, u.a PDPul ...c;âo e-1.pobrccJda para

arcar com 05 altos custos dE' YQa internação E' assistinel.

hosp I t~lar.

DECRETO-LEI N? 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966 (*)

DisptN sob" o Imposto de Imp0rlQÇ40. "organiza os servIÇos
tlduontiros ~ dá outros pro~';dtncias.

o Presidenle da República, usando da alribuição que lhe confere o arl. 31. pará
arafo único. do AlO Instilucional n? 2. de 27 de outubro de 1%5, decrela:

TiTULO I
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

CAPlTIJLO 11

BASE DE CÁLCULO
..................................... _ _ _ -. - ..

Seç40 V

Similaridade

• Rtrll/amenlOIlIl similaridadt o D«rtlo n~ 61,514, dt 20d~ outubro d~ 1967.
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cuja
de

cont!

(As COHISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇll.O I E DE CONSTITUI

CAO E JUSTIÇA E DE REC.;Çl'.O (ART. 54, RI - ART • .tl(,1I)

PROJETO DE LEI NR 2.580, DE 1992
(Do Sr. Paulo Duarte)

Art. 111 - Fica estipulado o s1ste..a de,

proporcionalidade na distrlbui;ão dos recursos Fixados nos ilrçamentos
anuais da. Un13o, passiveis de ~emanejamento através de emendas' parlalle!!

~eres•

Requlámenta a proporcionalidade na d1,."ri-

bulção dos recursos do Orçamento da União pas

sive1s de remar.ejamento 'pela via de. emendas pa~

lamentares ..

Art. 2" - O sistema obedecerá a distri
buição dos recursos globais cc"tidos nos Orçamentos anuais da un1l0 •

passiveis .de serem' emendados, ~e acordo com a proporcionalidaje das ba!!

cadas federais com assento nc Congresso Nacional.

Art. 3" - O critério ,de propor':ionalid~

de na distribuição dos recursos à cada bancada terá continuida:e media!!
te a divisão do montante desticado à cada uma, de acordo e pr:oorciona!.
mente à votação Que cada parlai.er'ltar obteve no pleito que o e~!geu par..

ocupar vaga na legisla.tura em c...:rsa.
Pat4gtafo unlco - Os recursos de

distribuição trata esta Lei, serão divididos mantidos oS criUrios
observação às diferentes àreas ~e destinação a que se referem, j;l
das nos Orçamentos anuais da Uf"'ilo.

Dilpõ, sobre o funcionamento dos Conselhos Fe

derais de Fiscalização Profissional e sobre a cor
reçio monetária das importâncias d,evidas aoS 1n

teqrantes das respectivas classes e dos órgãos re

gionais.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVICO PD
BLICOI E DE CONSTITUICAO E JUSTIÇA E DE REDACAO (AaT.541

- ART. 24, Ir.l

PROJETO DE LEI Nº 2.579. DE 1992
(Do Sr. Vasco Furlan)

Art. 17. A isenção do Imposto de Importação somente beneficia produto sem si
milar nacional, em condições de substituir o importado.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo:
I - Os casos previstos no art. 13 e nos incisos IV a VIll do art. 15 deste Decreto-lei

e no art. 4? da Lei n? 3.244, de 14 de agosto de 1957;
11 - as panes. peças. acessórios, ferramentas e utensilios:
a) que, em quantidade normal. acompanham o aparelho. instrumento. máquina

ou equipamento;
b) destinados. exclusivamente. na forma do regulamento, ao reparo ou manuten

çlo de aparelho, instrumento. mãquina ou equipamento de proced!ncia estrangeira.
instalado ou em funcionamento no País;

111 _ os casoS' de importações resultando de concorrencia com financiamento in·
ternacional superior a 15 (quinze) anos. em que tiver sido-assegurada a participaç10 da
indústria nacional com uma margem de proteçào não mferior a lSOJa (quinze por cento)
sobre o preço do CIF, pono de desembarque brasileiro. de equipamento estrangeiro
oferecido de acordo com as normas que regulam a matéria:

IV - (Revogado ~/o Decreto-Iei n~ 2.433, de /9-5-/988.).......................................................................................................

ta de sua publicaçllo.

Art,~ ......,.,
o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art .. 11 As importâncias devida.!l l!:J8 eon.elMos R!,

g1on8i5 do Fiscalizl1ç~o Pror lssicnal pelos intDQ.rl!"'lt8s das :espl!.E,.

tivas classes sarão carrigi~as monetariamente, ac:~scidos d!! ju- contrário.
ros de 1% (um por cento) ao :nàs, quando. p-agas fora do prazo legal.

.JusU ficaçllo

parlamentar brasileira te.,
na an'álise e aprovaç30 das
uma parcela dos recursos

Além do IIais, face ao baixo percentual

que reoresentam estes recursos no montante total do Orçamento da Uni.o ,

é de s. concluir a oportunidade de assegunr às unidades federadas recuE,
sos que indepenoem dá vontade politica e.clusiva dos governos qu., via

de reg~a,. representam interesses de determinadas regiOe' ou grupos de p~

der.

A atuação da Comiss30 Mish de Orça.en~o

e Finanças do Ccngresso ~~acional, criada para organiza: e disciplinar a

apresentaç30, o estudo e a relatoria das emendas parlament~rees. te. de!

xado a desejar na apl1caç30 de crit~rios de equioade e priorizaçlo~ na
sua anilise.

UM. suplementá:' vantagem serla. :!;url _

Mente, a implement;;;ão de uma ;:rática que prc!':'~e a 'exper':'ênci; :! !lei

to e eleitor com c Y'ato distri~alt uma vez Ql.f: :erJo acesso a :!:.:sos •

para utilização eS:l!círica em s...as regiOes de ::'1tere.sse.

A experiência

registrado um injusto e :esigual procedimento
emendas parlame:"ltares Que objetivam remanejar

alocados nos Orçamentos anuais da UnUo.

de

do.

Os índices para correçio do! valorla :il que

o pre!Jente artiqo serão pre.istos na _Igis

plrtinente, 'na data da inac~llpllncia •

Art. 20

19 Idãntica correção terão as i~portâncias

vidas aos profissionais integrantes da elass.

diversos Conselhos Fe1:Ierais.

§ 2D

trata

.1oÇilo

Art. 4"

Ixistirem em outras Uni,jade~ de FeOeraçào. E c::ncedido ::J prazo d.

100 (cinto 8 oit~nta) dia~ oa:3 que os ConselhJs Federais cumpraM

o disposto ne~tB attigo.

riamente e~taoelecimen~~ em S'3síli3, :naepencentBmente :~s

publicaç30.

Cabe, diante destes fatos, registrar o
not6rio beneficiamentos daqueles que, por ocupar cargos relev.ntes junto

Art .. 3g Esta lei entrará om ,,:.gor na cata d. 5.;8. ~ Comlssao ou por gozar do seu beneplácito, acabam se aqu!nhoando da

maior parte dos recursos, destinand.o-os ao uso em obras ou serviços no;
seus redutos eleitorais, de discutivel significação e importância no con
texto das reais necessidades sociais de cada regUo do pais. -

. JUSTIFICAÇAO Mesmo assim, como ~ subjetivo tal julga.

N'" todo. o. Conselho. federal! incumbi:os da r;~ mento, seria mais lógico e justo, que cada parlamenta,r tivesse aCO$lo

calizaç30 profisisonal tem estaceleclmento em êrasí.lia.:: impo=· proporcional a uma parcela desses recursos relnane~ados pelas emendas,

tantill que assim aconteça t para melhor ~ont~to com as a..1toridao~s porquanto, cada um poderia beneficiar seus redutos ou regiOes seI! o 1nc~

conatituida". Aquele" Que ainda não se enquadram nesse :isposit.: ... modo de macular a própria imagem e o Congresso Nacional, através de .Cu

v'o legal tBr~o o prazo de 1&0 (cento e oitentai dias paa atanc!lr saçOes de desvios ou de iipaniguamento de Quem Quer que seja.

à IIxigâncias.
De outro lado t julgamos importante dispor sobrll a

correção monetária das import.incias devidas aos CansBlhcs Regi=:

nala das respectivas categoria:. prOriS51.0nais, bem como da remu".!,

raçio dlvlda aos lntegrantes dl1s re!lpectivas classlI:5. Julgam:s

ôportuno adotar a denominação genérica de tNDICE PERTtNE~lTE na

data da inadimplência, uma vez que os indices ~8 correç~o tem .~

riado ao longo do tempe. pocendo sorrer novas alteraçeBs.

Sala das S...e,7.sões, 1~ dg marçc ::8 1994.

- ~-C2.-.~ :..-.-~
Deputado VASCO F'lJRLAN ,"-
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Co.o a alt.rac~o da ClT tE~ ~ldo oleito constantr

por parte dos ",árlos ~torllS SOCiaiS. dirv.tan\ente envolvidos ni!

Os dE'MC\is art IgO!> do Título, tod;avia, IIIl:r ..c:«.
rrvoga,So iME'd iata por col id irE'M COM o PI" inc jp ia

constitucional da libcrdill.dE E autonOMia Sindical, inclualv.. OI

1'or tais e ta":as outras razOes.. ~ impre,!
clnd!vd o apolo dos colegas ccogressistas a !;ta medlda Que p:!,,-oe,de
u•• vez por todas, atenuar e _i~in a insat.;raç~o da maioria .:::e os

prlvlUgios da minoria que em c:ntr la Q est: :;t~cesoOdiJ· . f~'::
5 5 s~......
PA' ALB RT6 ;)~

Deputado Fedeal

'lU" dIZ«M rl'5PE'lto

contrlbuicio sindical.

.."pllcacâ:o dos rf:cursos or lundas da

novo tC':.:to constif:llclonill

IPROJETO DE LEI Nl! 2.581, DE 1~)92

(Do Sr. José Maria Eymael)

Revoga artigos do Titulo V da CLT que trata

da organização sindical.

(As COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇllo E SERVIço

POBLICO; E DE CONSTiTUIClIo E JUSTIÇA E DE REDAçl\O

(}.RT••54) - ART. 24, II)

dcegnstr-ar a opol"'tunidad-r q c:onv-rnlêncla der f"a~e-la. atravts

do projEto que ora aprtrsrntamos. contando p~ra tanto COM o

endosso dos nos'Sos Ilustr"es Pi1r~s.

9204savl. 002

-CONSTITUICAO
j

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASn.
1988

o Congresso Nac romal decretai

Art. l C1 - Si\o revogados O. ftr" t I 90S. ~1~. ::aS, 517,

518, ~19, :i2•• ~21, :;j22, 523, ~24, ~2~, Ci26. 5~7, 528, ::29.

530, S31. ~32, '333, 53... 535, J36, ~37. ~3B; ~39, :;;48, ~~1.

S~2, 546, ~47, 548. ~49, 550, ~Sl, SS2, ~53. S~4, SSS. 556,

557, 5:;9. ~64, 565. ~66, 57., ~71, 57;!, '573, 5704. 57:;. 576,

577.. 592 ~ 593 d& CansoI idê\~ão dill5 Leis do Trabalho.

Il~rovada pelo O"creto-Le i n- 5.~S2. dR 1- dI: Maio de 19~3. -

Art .. 2- E!ota lei cntr" 1:'''' Vl5lUr na dat. de su.

pu:»1 iClltii.o.

I
'/' "

--;. .(

.JUSTIFIcnC:IO

Dispõe o art. BClI da Const it'Jic;âo Fedl'ra1 Ser 1 ivre ~

.ssociac;io pr"of'issional ou sindic~l, "'E'5,tando vedada,

I!'xprA'SSallurnte, ao Poder PU.l~} ico.. i\ inte:... f'crência tr "

int ..... v..n'ç:âo na organizac;ão "SIndical (inc. 1) I: ia ob... igação dI:

f'lliar-se ou de llante"'-$E' filiado a sindicato (inc. V).

Estabelece, tilRlbéR\, qlJ€ o i'Po5€ntado filiado te., di ..... itr •

vot E 511rr votado n~s .... ·on1aniziltões s,lndiCilis (inc. VII),

d.tt; lnando ainda, que citbrra il i.'l.&5I:'nlbltia geral a f'b:atão da

contrib~ic;ão ~indlcal.

o presentE' Pr"oj«to propõr ~ revogac:io do art isos

contidos no Tttulo V dõa. CLT r~lativo5 I organi:o:ac;ão _indicai

..or trazerem dirE'to confronto coa c,s prióch_los

constitucioniil.ís aciMa il5sínalados.

Não $" propôs. poréM. a extinção da contribuição

_indicaI obrigatcírla, prevista nos. .rt~ .. 578 ao ~91 por se~

est~ tema. materi.a do Projeto dE' Lei n- ~8, dE 19ge qUI: t ..vl' o

v..to int~grill do Presidrnt~ da RQ'Publica. O citado projl'to

d l.punha sua ext i nc;io~ gradilt i Vl\ al'll c j nco ano's. ..nquanto o

EXEcUt i vo drf't:nd I a sua iE'Ht i nçia i lIIed I ata.

Por constituir Matéria poliMic~ iE' constar do ProJ ..to

dt Lei n ll 1.23:?-A. de- 1991 do Podrr EHecut jvo, acha_o.

DPortuna a !i'Ja rll!v~giltão E'M separilldo ..

As pt:n~lidíi'd~," c dísposic:õf:$ 9rraili taMbilrl for ••

••ntida~ por estarEM "'lI!laI:IDniL\d~!o i'I. contriblJlçicl Sindical.

• 'O.'O _ .

Título II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

.. , - - 'O_ - _ .

Capítulo U

DOS DIREITOS SOCWS

.... '" -_ ... __ .... 'O __ .'O ..... _ ....... #................ - _ __ ..

Art. 8° É livre a associação profissional ou sindical. observado
o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autori~ação do. E~tado para
a fundação de sindicato, ressalvado o registro no orgao compe·
tente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção
na organização sindical;

v _ ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filia·
do a sindicato;

• 'O 'O 'O 'O ••

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado
nas organizações sindicais;

. - ..
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CONSOLIDAÇÃO
DAS

LEIS DO TRABALHO

T(TULO V
DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL·

CAPITULO I
DA INSTITUiÇÃO SINDICAL

Seçlo I
Da Associaçllo em Sindicato

• An. 512. Somonto as associações proflS&ionM constituldu _ .. """ a na forma
do artigo Mltenor • rerg~dal de lcorcIo com o Irt. ssa poderio ..~ como
Sindicltos a invostidH nas prerrogllivu definidos nem Lei•.

SeçAo 11
Do Reconhecimento e Investidura Sindical

a Art. 515. ~ usocioÇÕM pro!iWona. d...,.,1o_If"MIl""" roquÍlÍlos panI.......__como Sindicatos:

aI rauniJo de 1/3 (um torço). no mlnimo. de amoresa logolmarmo_ldu. aob a
fonno indMduo! ou de sociedad...... Uatar de assoeia<Io deam~:ou de 1/3
(um torço) doe que integrem a """"'" oatogoria ou ""orçam alTMl5lllol proIiosIo_. se
.. tmlr da usociaçlo de empregados ou de ..-.. ou ~lltS _ ou de
proftoslo_;

. bl duraçlo de 3 lui,l anol para o mandeto de chtoria;

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

a Art. 517. 00 Sin<flcatos poderio _ cf_io. lIlla1lcipaia. Intermuniooeóa. _uais
alntor_uais. ExcepcionoImente. e atendendo .. pocuIiaridades de datomo.nedH cate·
gorias ou proliss&es. o Ministro do Trabalho rx>dtr' autorizar o rec:onhacimonlo de Sindl·
CIteI nacionail.

11~ O MinClro do Trabalho outorga" a dar_ I base territoriel do Sindicato.
I r Denuo de base territorial que lha for determinada • facuftado ao SWcato InSli.

tulr delagKIu ou~ para melhor proteçlo doa aaooadoa a de cetegot1l oconãmicaou profiaional ou pro_ liI>aral_tode.

a Art. 518. O peõdo de reconhecimento .." dirigido 10 M'lfliotro do TrobIIlo inatruldo .
com "'*"'PIar ou <ópio autenticada doe lSUllUlO8 de lSSOciaçlo.

11~ Os_clewrlocontlf:

aI a denominaçlo a a sede da usociaçlo;
tI a categoria eoon6mica ou profisslonal ou a profioalo _ cuja_çIo''''

-",,;
cl a afirmaçlo di que a usocioçlo '1li" como 6<910 di collboraçlo CO'" os poder..

P<lblicos a .. demais lSIOCioÇÕM no sentido da aolidaried&de saciole de su!>:r.inoçlo dos
kttereaes ~nõmicos ou profissionais 10 interesse nICIOC'\Il;

dI as atribulÇÓII. o processo eiaitoral e das VObIçOes. os casos.de pÔrdl di mandato
• de ....bstituiçJo dos administradores;

aI o modo de constituiçlo • adminislRçIo do PatJimôrlio aocioIa o deItm ouelha...
.. dado no caso di álllOluçio;

fi as condiçõeo em que .. cfJSSOlver;l e associaçlo.
I r oproceuo di reconhecimento ..... regulado em muuções baixadal poIo Minis.

11'0 do Trabalho.

a Art. 519. A invostidura oindical .... conlorido _ 'usocioçio pro"""",", mois
representativa, • juizo do Ministro do Trabalho, constituindo MrnantOll para tal aprecia
çIo, entre 0Ull'0I:

.) o número di associados:
b) OI MI"lIiças soc3is fundados I mantidos;
.:1 o 'alor do Pltrimànio.

e Art. 520. Reconhecida COmo sindic..o a usoclaçlo.P'Ofissional, _~h'" oxpadida
COt18 de reconhecimento. _nada pelo Ministro do T_. na qual .... 8S<>OCficada a
rtPtllMnuçIo econômicI ou prorlSlioMl. conflltrirJa •~ • ba.. tenit:onIII ouror..
gada. .

rOtAgralo único. O raconhecimenlo Invest. e aosoclaçllo nlS pr.lTOlletivaa do an. 513
•• obriga ao. deve,es do art. 514, cujo inadimplemento I sujeitar' As sanções desta lei.

• Art. 52.1. SIo condições para o funcionamentD do Sinãato:
.) pt'ofbiçIo de qualquer propaganda de dotn.rinu incomp8tlveis com BS instituIções I

os interesses di NaçIo. bem como de candidaturas I cargos eletivos estranhos ao Sincfa
lO;

b) proibiçlo de axerclcio de cargo ~etivo cumull'livamente com o de wnprego remu.
nerado pelo Sindicato ou por entidade sindical de grau superior;

c) gratuidade do "".rcicio doe cargos_;

d) proibiçlo de qUI;aquer atividades nIo co__nufina_ mtr1cionadu
no a". 511. inclusiva .. de canillf poIltico-parti<Urio;

AJInfM~tMJ. pelo lJ«nto.M 11. ".5a2. tR z:J.7·1M6.

.1 proibiçlo de cessIo gratuita ou remunlf8da da respectiva sede e entidade de Indolo
-polhico-particUria. ~ .~ "

. -:AllIOI::-'=-ocras=-C»tI=_=poJo-;-""~;-==·..-S::-.5llZ=-rIo:-::;n.=1-::'_=------

ParAgralo único. Quando. para o .xen:lcio de mandato. tiver o associado de sincflCato
de empregadoc. de uabalhldor.. aut6nomoe ou do profissionlis Iibarais de ...Ieator do
""u trabalho. POder' _-lhe Irbitrada pela Assembl6ia Geral ume grlltilicaçlo nunca axce
dente de importlncia de sue r.mun....çIo na proftoslo~•

.............._- --_ .
Seção 111

Da Administraçãe:> do Sindicato

• Art. 522. A Idministraçlo do Sindicato serj exercida por uma dirtrtoria coostitulda,
no mbimo. de 7 (setel,. no rnlnimo. da 3 Itr") membros e de um Conselho fiscal com·
posto de ) Itr!sl membros. eleitos esses ôrglos petI Assembléia Gerll•

, 1~ A diretoria ~eger'. dentre os seus membros. o Presidente do Sindicato.
i 2~ A competência do Con~lho rlSCll , limitada' fiscalizaçlo da gestlo financeirl

do Sindicato.
'3~ Constituiria luibuiç50 exclus;v1 di Diretoria do SindiCf,to e dos Delegados Sin

dícais. I que se refere o In. 523. I reprnentaç!o II defesa dos interesses da entkJade pe.
finte os poderes públicos. IS empresas, "Ivo mandat'rio com poderes outorgados por
procuraçlo da Diretori•• ou lS$Ocilldo investido em repres.entaçlo prevista Im lei.

" .. com m.çio d«n TWo 0Knf~ n. S.51J2. de 23-1·1946.

• Art. 523. Os Dellgados Sindicais destinados. direçlo das delegacias ou seções inlti
tuktl5 na forma estabelecida no § 2~ do an. 517 seria designados pela diretoril dentre OI
ISsociados radicados no territór~ d. correspondente delegacia.

• An. 524. Serlo sempre tomadas por escrutlnio secreto. nl forma estatut'riI••s deIi
berlções da Assembl6ia Geral concernentes .os uguintes I"untos:

c.pUt rom m.ç6(J d.d. t*. L.' n• .1693. (h 23-71-1955.

II eleiçlo de associado par. represenlaçlo di respectiva Cltegoria pravitta em 1Ii;
bl. tOmlda • Iprovaçlo de conllS di diretoria;
cl eplicaçlo do patrim6nio; .
dI julglmento dos atDl dI Oimoril. rt4ativoa I penalidades impostai, lnociadol;

AJInHJ com m.çIo d#d.~O«m"n. '.5Cl2: ,. ~7.!!HS. •

Ii pronunciamtnto IObr. rallÇÓI$ ou dissidio de t ...bllho. NM18 euo, .1 cWibIfa
1'6- de "-nbl6io GlfaIIÓ _ conaidorad_ ....Iidas quando ell tiver sido_ielrnen
b con'lOCada para ... fim. de .cordo com H desposições doi atltutoe da entidade eindj.

cal. O__panI validede da AasernbUla _ di matade maio um cIoa a,"?"i8dos quit..;
nIo obtido ... quorum em prim.ü. convocacJo. reunir.....' I .c.s..mbl'l.I em Ngunda
OQfWOGIçIo com os presentn. consXieRnoo-- aprovado as d.n:.....ÇÕft que o~rtm

213 Cdc» terÇOSI.::dos::::...:.VO:::t.:.o.::.--:--::-..,--:-..,--_--=:==~;:;-;;-------
~_tOm.~~~L.".2.~ ~~~2-!..~ ..

11~ A eIoiçio pa.. car",," de cf"';oria a conaolho fiscal""" -.aJiudI por ascrutlnio
leCf8to. dl.dnte 6lseis) horas cominuas. peta menos. nl Hdti do Sl"ÓCIto. na de suas di·
leg8ciM li -.çõM • nos pnncip.lis locaIS de lrilDol!ho. onde funcionlrio I' '\NU CQM:tOfU
deelgnIdoa peloe Delegados Ragóonaio do r_,ho. .

I 1.- ~r.doptllo~ n. 9.5lI2. ,. 23-]-'$4.

J ~ Concomitantemente.c t'rrnino do pt1.Z0 M'lipulado paria votlçJo. instololar.....
., em Aa.tmbUia Eleitoral pUblica I permanerre. nl sede do S!ndi;;r.o. I mttU 8pllf1ldota.
plra I qull seria enviadas. imediatamente. pI',;:;S pre:sidentn das -.aI coletoras. as an:
nu receploras I as atas respeaiv~.Ser~ facut:!da des.ignaçlo de -Mllpuradora supl....
VI Mmprt qUi IS peculiaridades ou conYel'llin~do pleito I ex.i1rrtn•

12.- ~r.do pMo tJ«:mo..- n. 9.5l12. M 2307·':;.18. Ntn twmos " L.
Ir. 4:S23, ri<;n. t2-(S65.

13~ A mesa Ipuradora seri presidkSa por membro do Minilté-(l Público do Trabalho
OU paIOl dt notória idonek!ade. designada pelo Procurador·Ger-1~ Justiça do Trzbalho
OU Proct.ndores Regionais•

"'1"'j.•::--~--_--:--poJo-;-~=-:C"'--n-. ';;cS.'O:5l1l=.-,j,:::."":J3.=7.';;'9E.;:;;--:c-----

I' 4~ O plolto só _, v;jlido nl hipót... de oarticiparem da vo-.açIo mais de 2/3 ldois
terços) doi associados com Cllpacidade pala \'Ctilr. N30 obtido esse coeficiente. será reali·
uda nova e4tiçlo dentro de 15 lquinze} dias. J qual terá validade: se nela tomarem ~n.

mais de !O% (cinqüenta por cenlO) dos r.fendes associados. Na hoóleM de "lo ter sido
8lcançado. na segunda volaçJo. o coeficient1 exigido. Hr~ realizJdo o terceiro • ú~mo
pleito, cuja validade dependera do VOIO de macs de 040% (etUlUentl oor cento) dos ~ludidos

aasociedot proclamando o Presidente da~ apuradora em qUI!lQU« dessas hlpotes8S
0& eleitol. ~ quais ser~ empo.ssadoc lutomlt.cament. na datl o: tirmino do man~to
expirantll. nIo tendo efeito suspensivo os pr01:est05 ou recursosof~ocM confonnida
ele de lei.

J ....~r.do pMo~ n. 9.5a2. Ó6 ZJ·7·19«!

............ - -- - .
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t 5! NIo sendo atingido o coeficiente '-o'" 03fa eleiçJo. o Miro!Stt!tto do Trab.aI~Ode·
daror,j I '4Ctnci. di adminmraeJo, I partir do l!f1Tlino do manda1/) .»5: membros em uer·
creio•• da$ignar' administrador par. o Sindic.r." ul,liZando·.. rw'fo.s eleições dentrO de 6
!leiol meses•.

• Art. 525. evedada a pe'SSOaS fisieas ou iu,i1ocas. estranhas 4K) S4ndie.to. qualquer in·
tarler'~ N SUl .dmrnisuaçJo ou nos seus sel"Viç:os.

ParigrJfo único. Estio exclukios dessa prcibíçJo:

• ) os De4egados do Ministlkio do Trabal'to especi.lmente d~,aclospelo Ministro OU
por quem o represente;

b) DI que, como empregados. exerçam u';os no Smdtcato ~lnt.lutoriz..;So da
AsMmblóoo Goro'

o An. 52fi. Os omprogodol <lo SincflCOlO SO'io nomoadoo pelo :;rwtorio roopoctMI od
nkflndlJf/t. da Assembl~i. ~Jl. nlo poden~ reair tal nom"~ nos que il'Stl"'erem
nII condiCl3H prevista noI ítens 11. IV. V. VI. V:l. VIII do an. 9'J. ":~I hípcSrne de o no..
meldor h...,.., lido dirigente lind~. twnbfm MS do item I do merw:1 artigo.

"_-__••.~ do U~""'Il69. ._-~--

• Art. 527. N. _ do cedi Sindicato h.......~ um livro de ~""".OUIlnticodo poIo
funcionirio~onto do Minilt'"" do T",-.o•• do quo! dovrio con_:

oI tmondo-oo de Síndatodo~.o firmo. individulo ou coloIivo. ou o di
nominoçJo doo _ • sua 1oIdo. o nome. ÓC:>OO. _ cMI. nooonolidlde0'--
.... doo~ oócioo. ou. em .. tmondo do oociodode por 'ÇÓOI. doo di<eto<oo. bom
como o lndicaçlo 00 IÓCÍO ou _O< quo tlIpfMlInlar' _ no

SindicIul;
bl Il1JlOn_ do Síndic:ottl do omprogodos. ou do .glnt.. out_ out&1o

moa ou de profissionais iberais. """ do nolTM!. idade. estado civil. nacionddadt. profiI
sIo ou funç:lo e raidincia de cada as:soc~. o estabeJec:imento OU IrJger onde uerc:e.
SUl profiss30 ou funç.lo. o número e 8 drie da respectiva carteira de Tnbafho. PrIvídInoo
eia Socia4 e o noowo di inscriçio no Instituto Nacion.1 de Prwyid6ncia SociIf.

No6 t8tmoS do /Jt«:rmHtIi n. 12. eM 21·1t·1!Jf56.

• Art. 528. Oeomtndo dissidto ou circunstlinciK que perturbem o funcionamento.
entidade sindicm ou motivos relevantes de segurança n8cion1l. OMinistro do TrabeTho pOoo

der' nela intervir. por intllM'TMdio de Delegado ou de Junta Interveflto.... com~ .
para adminIstrá..Ja e execuur ou propor as medidu necessária pAfa ncxmalizar..... o fun..
cionamento.

SIlç!O IV
Das 8eiç,5es Sindicais'

o Art. 529. SIo condiçi50s poro o oxerclcio do di""'" do voto com" peta • irwMtidura
em co'oo de odmínistroçllo ou reprosentoçJo oconómico oU pro_ol:

.1 t.r o ellllOciodo meio de 6 (seisl m.... d. inscriçlo no OUodro SocioIo .... de 2
ldois) onos do exert:1cio de _de OU da 1'<0_;

AJInH cem~ dMú Mio~n. ..~ dtI n.7D-J!H6.

bl .. moia< de 18 ldeoolto) .....;
oI ...0< no gozo doo direitos oincfIc:ais.
Portgrofo unico. ~. obrigotório lIOO oaoci.doe o voto no. e!o;çae" oi_o

Pngm"K1'UUItr-dof»/Oo.a.m-lein. m. 11I28-2-1967. Vklet.iA. «.51Z.'"
1lJ.72·'971. Vodo on. 55J. t.

o Art. 530. N!opod.m ..r.loitospanl ..'Oosodminiat_oudlrw~çIo.....
n6mic. ou proftSSiOflllI. nem permanecer no exerck:io desses carp:

.......... , __ ..

I - os que nIo tiYerem definitivlmente aprovM1ls .. su.. contn d. uerdcio"c...
DO" do ~irrimaçJo;

11 - OI quo hou..."",,, I...do o potrimónio do quolq_ ontKIode_:

11I - OI QUo nIo lSliveram. desde 2 (doisl 0fl0I ont... pelo menos" no~oIIIi
'lO d~ .tivid8de ou da profrsslo dentro da base territoMl do Sindiclto. CXl no c:teIImpInho
de roprasentoçlo _ OU P<O-;

IV - 00 QUO _lido condonodoI por crime doloso_'OI~00_
toodl_o;

V - 00 que nIo..- no gozo de ..... di<aitoo poIltlcoo;
VI - 00 quo. pIlblÕCll I ootonoMmon.o. por 0100 ou poIovrOI. dofondlm 00~

klooIógõeoo do pan;do poUúco cujo "",imo tenho lido cuudo. ou de .1IOOCioçIo ... .,.;_ de Quolquor notureZlI cujes_ tenhom _ conoôderodII__00_
~nocionoIo cujo rogiatro hoje lido co"",,1ado ou QUO tenha lido .... funclo...._ ..._o por 11;

c:.n.~ I. VI Q)I1I~..""*' D«:mtHfi tf. m .»2~""

VII - rni conduto. dIvidarnontl comprovodo;

lna»~pMo~". 501, .,6-3-,..
VIII - OI QUO tlnhem __uldoo do _ odmíniotnolM> "'" de~

Iíndicol.

o Art. 531. Nos e!oiçóoo peno COfQOl de Dimoria I do ConM!ho Fioe" NIlo conalcloílI
doo oloitOl 00 condidltcM QUO obtivotom moiorio _ de votOlem NIoçIo 00_....__o •

I l~ NIo.......",...., i primoira CQIl\IOCaCIo moiorio obooIUtI di._. OU nIo
obIondo nenhum doe condidotoo .... molona. -.....-1. novo ccmoc.oçJo pot1I dilI
~.__-._uocondidatoo QUO obtivotom_doooloi__o

Ir__to uma chope~ poro os oloiÇÓOl.padn._.
em oIItimo COIIVOCIIçJo.... rNlizodI2 (duul """" opós. primoire -.ocoçIo. doode """do _ ~ conm "";0.

I 3~ Ccnconendo mais de uma chapo. 0Qd0<á°Ministro do T,""""" doIõg.- o .....
-...dI_.,.".,. _ que o l'OQllOBTl os asoociado& Que onaboçarom .. rei-

poctiva c!lIc>oo·'"I"';r=-arm-.-_:-:::-:_-::-poIo-;-O'C=--..-..-....,-,·:-•.""'I/.=-ooo=.-do=-="=-.'::,,-=_=----
14~ O MinóoIro do Trabalho expedirj insmJaleo rogu_ o~ da oIoíçz;es.

• Art. Sl2. lU eleições pora o m>oY1IçJo '"' I>moria o do ConsoO'o _
procedklas denIro do ptaZO múimo de eo (SM:SfIt\tIt) dias. m.,imo 0130 (trinta) CÜI, .,..

.. do ttimílo do mandato dos dirigentH~ eurcicío•

~com~~fNtIo~·n."fJ'XJ. MIT·""'.
t 1! NIo hIYIndo protesto na ata da~ Eleitoral ou rtC\nCI intwpocto pOr

lIgum doo_. denuo de 15 (Quinzel_. a contor da doto d.1o ....OSOS•• poss<l do
DirotoriII _ índepende<>l dllII><OV1IçJo d.1o ....çóa pelo Minmór'o do Trobalho.

• ,!eom~dMM~o~ n. 8.arJ.. dfl11-1{).·!W'5.

Ir~rj i OImorio em uerclcio. dentro do :lO Itrintol_ do _""cio dos
1IIiçiSIs. nIo tlndo hrIido recurso. dar pubrc:idlde ao resutrado do c:8to. fnendo comu·
nicaçIo aoÓtVIo JocaI do Minist'rio do Trabalho da rel.çlo dos ekIitet. com os dados pes.
lOIiI di CIdIJ um • a designlçio da funçJo t;ut vai exercer.

,r arm l'Idoç6o dMJo poJo__ n. 1/.000. "" 11·~_

I ~ _ protesto no ... da __ Bonoral ou ntCtno fttarpooto dentro do
151qv1nzol diM di rNIizoçJo das eloitõos. c;ornpnir;l i Dir",orioiI Im....-clcio oncarninho<•
_ínltruódo. o ~oIoitOtlllooÓ<ÇAO ioclol do Mi_do rnobolho. QUO o
..-ninha'i plII1I docisIo do Minóstro de Estado. Nosno hipó.....~ l\lI odmi
·~.ItidoIpacho Iínol do proc:aoo. o Oirttorio. OComelho Fs:oI quo ..oncontR-

.tKn em I:dfdcio.
"'''';r=-_-,-...:-::ç6l,-,..,_:-:--poJo-::-='''''''''-",....-=·n-.=8."'OOO'=""do:::-":';:".-::t<>:":l9OS.=-----

14~ NIo .. _ OI hipó_ provlstlS no por~rofo_.o__do.-.
D!morio _ .. wriIicor dentro de:lO (trinta/_ oubooqüentOloo _ do mondoto
di ontorio<.

I ~ k o co'oo. o _o p<nl0ti. p:< oscrito o-..ocompromiooo
de~.no fclo do mondlto. o Const::U';Io. u leis >'igenltl. os 0Sl0tUl0l di an-
tidIdo.

Sllçllo V
Das Associações Sindicais de Grau Superior

• Art. m. ConotiIuom _ç<50s oindicoi1 do Q!au superior u f~ o confodo
raçllas "'llonizadas noo tlm10S d.... Lei.

• Art. 534. ~ foc:ultodo lIOO SindicotOl. quando em número nlo in!ror O5 (cinco). des·
de que NpI'IIIIntMn. maio~absoIutl de um çrupo de atividades ou profalões id6nticas..
1ínliIo.. ou COI1tUo. orgarúzoram... em fodoraçIo.

11~ Se I' elriatir f_oçJo no grupo do otMdldos ou pro_ em QUO ~""'" _

constituldl a l"KJV8 entidade•• crilçJo dest. nlo PQder' reduzir a menos de 5 (cincol o n\l.
mero de Sindicatoe que~ devlm continu.r filiados.

I'! ~r-doPfhb;n.3.2fiS. .22-9-119.

,r As fodoraç/los _ constiluldal pOr &todos. podonIfo o Ministro do T",bolho
autorízar a constituiç,lo de Federações interestaduais ou nacSon8il.

Prin'iriIIo J 7.-. puado .12!"" bi fi • .1.25.'i '* 2',2·/1-1957.

I 3~ E permitido'. qUIJquer federlçlo. para o fm de lhes coordenar os internus.
agrupar De Sindic8tos de dezermiOldo municrpio ou regilo I et. filiados. mas I unilo nIo
.r' direito de represer1t.çIo du atividades ou profraões agnipadas.

/I'rinitivo 1Z. pIII3MJo • t 3..". L.". 3.2&5. • 2:2-8-1!JS7.

o Art. 535. As Conrodoroçi50s~1..r...·1o com o m/nlmo de 3 l!rh) fodoraçi50s •
torlo IOdo no Capital di R<público.

! 1~ As confodofaç/los formodls pOr fodoroçõ.. d. Sindicatos d. eltll>tigodo<os do
norninar1a-lo: Confedtnçlo N.ctonal d8 IndústM. Confederaç.lo N.cion.1 do Com6rcio.
ConfederaçAo Nlc:ioM' de Traospones Marltímos. Auviais. Aéreos. Confeder.çlo Nacio
nII de TlW1SPOltn Terrestres. Conf!deraçJo N'cio~1 de ComunaÇÕM e Publicidade.
ConfodoroçJo Naclonolda Empresas do Créd'tto o Confodoroçlo Nacianol do EducoçJo o
Cultun.,r As confodor8ções f"",,_ por fedoroçóos de Sin<icotood. empregados torlo.
donomónoçIo do: ConfederaçJo NocionaI doe Tnoball1odotos no IndÚltril. ConfederaçJo
Nocionol dOI T__ no Comércio. eonrodoraçJo Nocional dooT_ em
Tro_ Morftimoo. Ruviois o Aflroos. ConfederaçJo Nocional dos Tnobolhodor_ em
T_ Tonatres. ConfederaçJo NIICíonllI doo Tnobolhodo... em CotrMln~•
1'ubIicidodo. ConfodofaçJo NocionaI dOI Tr.ball1odotos nas Emprwsas de Cl'dôto o Confo
deraçJo NocionaI doo TnobalhodClllS em &t.boIocimemoo do EducaçJo o Cultura.

13~ __ConfederaçJo Nocionol da Profissões lj~io o ..uniIo dM
rospoctivos -çóoo. .

! 4~ As_çi50soindicois de grau~ di AgricuIt..... ?oc","" -to organi.
_ ... conf~doQUO.cflSpU'"o lei QUO rogulot olíndicoliz.çJo__
oupro_.

o An. 535. IIIoVOl/Ido po/D Doc.'" n. 229. do 28-2·'967.1
fngmo único. (RlVOfIodo poIo Doc.-Ioi n. 229. do 21J.:l-t967.J

• An. 537. O pedido de reconhecimento de umo fodofaçJo ser' dlrigódo 00 M'onStro do
Trat.Iho KOmP8C1haeso de um.x~ dos respectivos estatutos. das çópiu aut....mc...
da da _ dlAoMmbl&l do cedi Síndlcoto ou fodofoçJo Que OUlom- o folillçlo.

Il~ "orgonizoçJodafadonlçi50soconl_ç/los_be~contidOI...•. "o cdo 11I1. 515.
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t r ACOltl de-odafedlflções _0llpIdídI pelo Ministro do Tribo,
1Ilo. !li quoI_ Ispecifieodo I coordelllçlo econõmiCI ou prof_ conferido. mon·
ciorIIdI I bise .1IritoriII _Ido.

t 3~ O_todascon-.ções decrfto do I'rMidentedl Re·
póblica.

~ - -- ~ - ..
• Art. 5:lll. A Idministrlçlo dIo fedlflç600 • conf_ções Ar' ..~ pelos ...

guinllS Ó'Vb:
I) DiretoriI;
bl Conselllo de RIP'_"_:
cl Conselho FiocaI.

;Coout'=:-"""::::-:"::_:::::;:-_~:-/HIO::::7L.::::..'";2.:-:GI.=-.~D='-:::12""._=C"---"'---

t 1~ A o;,"oriI_' constiluldt no mlnimo do 3 Itr"') -.,. • de 3 (tr..l ........
"'os A cornoo<' o Conulho FisclI~ OS oUlis_lo eleitos PtIo Con..lho de Repr_on..
com m.ndato pot'::-=3".1tr6s__'._nos,.....,.,-.,..,......,..-::-....,.....,......,..=_=_"..- _

I I.· com~d«htwo~n. "'." ,UII15'1.

f 2~ Só podof'o IOf eleito. o. íntog..nt.. dos grupos di' fader.çl5n OU dos planos
das conftdtrlOÕ". rtspectiv.mlnte.

I r O "'_nrldi foderlçlo ou confldetlçlo ..r' esccI>ido doI!'rI OI MU' mom·
b<os. poli Oimot~.

I 4~ O ConseJho d. Flepresentantu...,,'fo~pNs delegaç6cs dos Sindicatos ou
da Federaçdes filiadas. constiturd. cada d«Ieg.çIo eM 2 ldois} membtos. com m,ndato
llO< 3 11"""00'. cabando 1 lum) '0'0 I clda delog.çIo.

t -1.- com flthçlo dMi. p.m o.cr.ro" '" 711. d, JU·I!J69.

I 5~ A compot.neiI do Conselho 1"_' limitadl. flSCOlizaçlo di gostlo financojro.

• Art. 539. P.ro I cono1ituiçJo • administraçlo da FadeBç6ao -'o_. no
que for lIlliclval. li ãosposíÇÕII <In S.ç6ao UI 11I do pt-... CIpltulo.

SeçloVI
Dos Direitos dos Exercentes de Atividades ou

ProfISSÕeS e dos Sindicalizados

• Art. 540. A todlI _ ou indivlduo quo ._ÇInl raopoclÍVItl1IIltivldlIde ou
pro_. desdeque_I~" .xjg6ndaadesta Lai."""e o direno de ... _ no
Slnõ.,.." de raopectiva car:~. aaIvo o CMO do falra de idonoidIde. _.com
provedl. com racu.... paro o Minist"k> do Trabllho.

11~ P'-osditaitosdelSSOciadooelndicaiiz.ldoqua.llO<qUllqu«molÍYO._
o ",.,c!elo de alividlIdlI ou de pro_o

I r Os _ di SindicalOl de lIJlIl'IlIedoa. do agenr.. ou 111__4·

nornos' de pro_liborais que fo",", _tadoa. M1iver1m om -Pl'lOO ou fIltI
de trlbalho ou tivanIm sido convoeedoa pIfa prIstliçlo de oaMÇo nulitar nlo pordofIo OI
.-spectivoa clíraitOl sindicais. licarlo ioentOl do oUl1quer comnbuiçJo. nIo podendo. In'
traIInlO••xercor cargo di adminiltrlçlo lindical ou'de raprlMntllçlo ocon4mlca ou pro
fIalollII.

• Art. 541. Os que ._carom dltanninadl_ ou pro_ onda nIo hoja Sin<l
CItO di~ CII"llOria. ou de _ ou profllSlosimilar ou COflIXI. podarJo IiTlIr'
lO I Si1dato de pro_ id6ntlca. sirniIar ou conoxa.llXiotont. !li _ mIio próxima.

l'IrjgrIIo ~nico. Oã~o n.... artigo li .p1ica ... SinclicatOl em roIoçIo • ,..
IHlCt1vnfede~.nlconfonnidlldedoDiJldrod.AtMdIdIa.Pro_lque.. rof","
o an. m.

• Nr. 542. o. todo ~o lesivo de direitos ou contrtrio I ntl1.lti# emanado da Diretoria.
do ConooIho ou di Assambl6~GoraI di antidldo sindical. pod..a qualquer 1XIrcan1' de
ltividedl ou prolisslo rocorrar. dentro de 31ltrintal dW. pIfa I lutoridlIdlI com_ta do
Mlnist6rio do TlIbalho. .

..................................._ -- -
• Art. 548. lu , lIIIQIJradI prol_o em 19U1ldlldo de can·

cIç6ao.""'~ pall oxp' ,.çIodllllViÇOl p~blicoa.bom como" c:oncon6n.
c:IIO paro~o .. ropIrtíçooS fedo<ail. _u.is. municipais ... _ pa..........

• Art. W. l oJdgkIIl ouaJ"JdIdlI dllinõlClfoudo paro o IXwcfeio do QUIkIuor funçlo
~ de CII0g0ri0 ocon4mlca ou prolmiollll. em 6<gIo olic:ill de dolibaraçlo co
101lva. bom como paro o gozo de fi"'" ou ioInç6ao IIibu1IriIs. lIlIvo em li _ de
0llvldlIde0 nIo ec:on4mIcao.

!'Irjgrofo ~nico. AfIlIO di _ ou .."",leio da lunçl5es • que alude o litigo _
rlor OU de c:onc-"e cfoo favo<M. -' lnõ__comprovar. sindicalizaçlo. ou ofa<l
__• med''''''1I ce<tldIo ""'lI:tNo dioutoridllde rogionel do Miniot6riodo T.-.o.dI
_ nIo ..... Sindicato no local ondaoin_""co. rospoctiva Ilividede OU pro
lIaIo..

__• L.n. 4.S2l. do 23-12-1"

- .
Seçio VII

Oa Gestllo Financeira do Sindicato e sua F"lSC8lizllçl!o

• Art. 548. ConstltI*lI o pItrim4nio da UIOCia~_ .....,
a' li contribuições dividas ... 5;ndIcatoo peIoa oUl partk:ipom dlII cotagoriIa __

n&nicao ou profiaionlle ou o.. prolisl6oa libontis roprnon1Idas pai.. ra!IfidlIo lln1ldlIcIeo,
oob I denominaçlo de COfl1ribuiçIo 1indicaI. pIgU ••_dIa nl IomII do ClpltuIo li
_TItulo;

b}"~doa_.... fonnIlltal>aloCidellOl_OU,*,"IJw.
_Garlio;

cl OI bana • _ Idquiriclol e • randls ptodU2ldlla poloo ..-noo:
dI .. cfooç6ao.~;. • .
., li mult.. e _ rendlslVÓntUllo•

• Art. 549. A _I doa S'lIIdiCIIOl. -.çõeo. Confad..a~ a6 P<>der' .eropllc:o
ç:Io NI formll previst. nOII r8IpK'tivoI orç:amentOlInUai:l, obedecidas _ diIpoIiçiSel ....
bI5ecidu nII lei • noI ...... eal'tutol•

Coour r:om ".. L... 5.3IllI. do .,2-,,7lS.

I 1~ Porl IrlOi\lçlo. Ioc:oçlo ou aquislçlo do bana lm6veis.licam li antldldla .....
CIis obrigadas a__lIç1o ptMl poli Caiu &:on6mica FedarII ou pelo !anco No-
c:lonai di Hlbitaçlo ou. linda. por qualquer 0UtrI otgIniz.oçlo Jagalrnonte_ I til fim.

J '.- com~dM»"'b;tr. &._ ."'2--1811.

13~ Caso nlo llja obódo o qlJOfUm"'_00no parlgrofo Imlrlor. Il1lIt6ril pc
darj _ de<:iã!dlom noYI Assambll" Gatol. reunida com oUllouer númerode'
com direito. VOIO.1pÓI o \llflSCUMlO de 10 ldez) ~~ di primai.. COCWOClIçIo.

l3!etJnt~d«/tI""l.n.l." ."1~1976.

t 4~ NaahiDól"'~. nos §§ 2! e 3~. decicSo lamente tM wIidedI.....
di pelo mlnimo da 213 1_ tllÇOI' doi_. em oocnnlnio_.

I~ "",,__"'L.n. s.3IllI. •• ,2-I,7S.

I 5~ OI doIiboroçlo di AIMmble;a Gatal. concamonte • a1ienaçlo de bana iméYoio.
_ recurso _"rio. dentro do prazo de IS lquinnl d~. 10 Ministro do T_.
com efeito lusptInIÍVO.

".15."~_--_..,..-:-_,.....,.-..."7'L~.:-:·n-.-:s.::Ji!lI:=-.=.c:/:=2--:::"::;7S.;--------

I 6~ A""" do irnówl ..... efnuada poli DirotoriI di omidlldo. 1pÓa. _ de
~~GenI ou do ConNIho de Representam•• mecfi.nte concDItlncia públic:at com
lditII publicado no Di4rio Ofidl/ di Un;#Q. na imp<onsa djjria. DOmon_mlnimo
do 3D ltrin•• , d'" da dita de .... lIlJizaçlo.

Ir toIrt~tU<»""L.".l".,.rz·r51fS.
I 7~ Os.-_ao pagamento lotll ou parcoJado dos bana _Id·

quiridos SlrIo conoignICIoa. obrigllonamant•• noa Ofçomanlo.onu.iI doa antidldes_
CIis.

• Art. !iSO. Os orçamento. das entidades sindíais serSo aprovadoc, ., eeerutlnio ...
eN1o, pelas resoeaivas Aaembl~1UGerais ou Conselho de A"presentlnm••• 30 ItrintI)
crIaS antes do ini:Jo do herckio fil'\l"Ceifo. qui se reftl*t1. e conteria a cf&aitntnIçIo di
rec:oitl • dI_."" fonna da rostru~• rnodoIos .xpedidos paio MiniIl6rio do T...
bilha.

I 1~ Os~OI. opóo IIl<OVSçlO prO.;m no pr......t.lI1ÍgO. -'o publIcacloo.
Im resumo. no t:nlo de 30 {trint., dia•• canudos cn em. di r..ILtaçlo da~-._'OI G.... ou de rouniIo do ConsaIho de R"'_>Iln.... queOlIptD\lOU.--....
aooguõnll_:

II no (}W;o orlCiol di UniIo - SaçIo I - _li, OI..-dei Conf-'.
QlIoo. Fedoroçl5es • SindIcatoI de bise inl..-.dual ou llICiOnal; .
......... "' _ - ,

.1 no Ó'V1o dllmprIIU Oficill do &lado ou TlITltóóo ou jomaI dipldI cin:ul1Çlo
local. OI Ofçaman.OI dlIs Fedoroç<las 1It1d...... Sonâca,os dimit_ rnunóQpoio. inlllmU'
nicipaiI • IstIdUlil.

~'-:,.·=-=-..:-_==-:_..,.."..:-.:-:L-.-:n-.-:s.';;;"""'=-:"':-~::-:-:T1c:.':=9J1t::-------
__ do .... _ no Con> Of\c;aI"lJnoIo: Doare .. M.S ih
12-3-I!lIII. .

f zt M do~ OC'ÇItMl'1f,frin que se apreset"Ufetn inlU1icieru. pata o atendimen.
to _ dKpesas. ou nJo induidas no: orçarrntntos e:trlOtel. poderio ..,.lfumdeseo nu•
)tO dos gastO&:. med"lMltl: a.bertUra de crfdítos ~joonlissolicitados pM Dntoria da enti.

dIde is flllptCtÍVII~ílSGerais ou~ de Represent..-.tal. euioI etos coo..
e:-lrios ..,10 publicados li'Gultimo d~ do oxoreco conesponóonta.-.I ......
!IM' lÍIlImItica prIMata no parágrafo In'aríor.

l2!'l:tMI~r:1ItJ*,..L.n.6.:B5.tJ.!J-'Z-191l.

Ir Do ct6ditOlldiclonliS--.. em:

a) .uplemtnt...., c. destínadoI li ,.afOtÇlr doUlÇÔM~ no orçIfMnto: •

.)~. OI dlIotinadoa • incluir dotações no orçomanfO•• ftm da fazor fxo ..
doap.- para .. quIÕO nIo li rlnha comi9n.do C'ldtto aspoc/fieo.

t~ c:onr~t»M"..L.·n.l.~d.!J.1~I!J7f$.

14~ A .bertura cfoo et6õ.os oólCionlio~ da._ de _ pIr1i lUa

componaçIo. COMidaran<I<HI. paro _ elMo•.- QUI nJo comp""notidoa:
.1 o~ f'nancoiro IpUIlIdo em blla"l'O do .xercfeio ...-;
bl o__ do orrocIdIçIo. lSSim omend'odo o saldo positivo de Cilltlnça _ •

- ll'IViItI • I roaflUda, tendo-sa Im coma. 1O'>da•• tend6nciI do aurclcõo; •
cl 1 ....._ da InuJaçlo parcial ou total do """çDao.1ocadano"'-'"ou elo

créditoI adicionais abert.os no exercicio.,e L,.;n. s..m ...,2·,'7S.

I: 5.- hl'll.teito orç:.amentirio. con~bi sinãCli. o exll'c1cio financIiro coR:idn com
o lIlO cMI. I ale pertonc:ondo .oda .. recoitas 1<TICIdIdas • os~ compromisA.
dia.

• M. 551. Toe'- .. _açõas da _ financaira • pIIrimoniaIario avídanciIdIO
pelos rtgistroa conúbN das entidades sinaíc.ais. exllCUtldu sob • IW;pOnSIbilidacN óecon-.~l. hobiiitldo. em confonnidaol com o plano do ......... inatruÇÓlO
baiud.. poIo Miniot.rio do Tr.balho.
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12! Os documIntoa comprobatórios dos atOl di receita e oesp.~. I qui" rl:fere o
poo:~fo ontOrior. PQdofIo _ incinlrodoo. opóa _ 5lcincolllllOO do doto~ qui·
MçIo doo contoo poIo órgIo COITlIlO!""'.

Ir_IOdoPo_"..L.n. ~_ .,.,z.,s?S.

t·3~ é obrigatório o uso do livro Dijrio. en~etTLIdô.com folhM -,uG' tipogrilfi·
camtntl numeradM., Pita I escmurl&;Jo, pelo mr.:>do du p.nidas dolbrJi::M. dIretamente
OU por reproduç,lo. cto.l'tOl ou operações qu- mtJ".ÂlQUem ou venhaml. rnoârflClr. srtu.
çJo potritnonioIcbl ."tiebldo. o Quo/contora.~... NÓ prinNÍn eno úrtimo pAgi.
.... oa termal de~. d.~to.

t r 1JOm~" pe/tI L.n. '--t de ,.,2·t97'&.

i 4~ A ontiebldolindlcll quo lO UIiiurdo'-'" mocinico ou -.weo porá......
c:rituroçlo cont4bi""'*' subeIiNir o Di4rio. 0.1M00 locultativoo ou1lU_por fich.
ou tormul4rioo con1ÓlUOI. e:ujoo IonçomentOldovorlo ...isle."0'_00 roquioit"" nor·
.... do Herituroçlo o>úgidoo com roIoçlo 000 Iivroo rnorcanÚll. incIuoiv. no quo mpMa o
rormoo do obomn. do """"""",,,,o • numoraçlo oeqÜORciol' tipoQr4r....

le .....__peleLoi ... I..... ,.12-1"'-

........................ _ oo.oo ••• oo .. __ •• _ ---_ - - .

t 5~ No -nturaçIo por lJfOC-'OI de fichH ou lomwl4rioo cont"""'.• er _
_ .rá IMo p<óprio po<a inecriçIo do bNnço potrimonlol.cbl_çJodo..ultIdo
do .....Ieio. o quo! _rá 00~ roquioitoo elÚgódoo poro 00 1íYI1lI~ MCriturIçIo.

15:' PeieL.... ~.... ~I2-19lf.

I ~ 00_. fichH ou fotmuIjrioo com""'"_o obriglt,",,_ IUl>mItidoo'
~. outonticoçIo doi DoIogocíoo Rogionoio do TrobOlho Iocol•••dlll no boMt_
eto ontidodo.

• An.!6l. Ontituida I administr.r;.Jo, nII hipÔt8$8 da .0 c do.-:igo anterior. o Min.·
tro do Trabalho nomear~ um Oelegado p.lra diriglt' IlSSOCiAç,Io.~.". dentro do pta~

ZO de 90 lnovtnt.) diu• .m Auembléil Geral por ele convocadaI~•• elaiç:lo dos
novos dlmores • rntmbros do Conselho r~.

":;;.55/i. A~~ c....çio cbl çOno de reconhocimento w.I ""-to • entidode

oI Que doix...~ sotisfour H condições de conltrtuiçJo • funoonomomo nuboloci·
cblo llHllI Loi;

b) queMNCUSlr-ao cumprimlnto de .to do Pres;dente da Aep.cIica. no UIO da faeul~
_ conf"ido polo on. 536;

;;:~:::::::;;::7.=....n5Jll;-:;_::::::-.--------

oI "'" crio< obstKuloo • exocuçJo do polmc.o económico-. pelo Govomo.

AAoJH commhçio d«M~ D«rrto-Mr n. 8.0fD. ,. 1·..·:;.'945.

• Art. 5158. A cassa~ di carta de rec:onhedmento da entidade sindic.Il nlo importar'
o çancetamento de seu registro. nem, conseqüentemente, a~ dCs::sciuçlo. que se prOCItl
Slr' de JCOtdo com AS dispoSições da lei que regulam I dtssoluçi:. .=.u Issociacões cMs.

Pll'~fo único. No caso de disscJuçSo, oor se achar a aao::.JçIo incul$I' f'\as leis
que definem crimes contra I p6I'S()mlidade inttmacional. a utM\n I! I segurança do Es·
t<Ido •• ordem poIhica e social, os seus bens. pagas as dividas dtcotrentes das sou tU==. Mt'JQ incorporados ao p3UÍmÔnio da Unilo e~ em obras~ assis·

• Art. 557. As penalidades de que trata o art. 553 seria impOC::ZS:
", ,lI iIS das ais••• b. pelo Oel!Qado Regional do Trabalho. com "!curso para o Ministro
~ Est.:lO;

bl 11 demais. pe~ Minístro de Estado.
§ 1· Quando se rrac.;!; de as .,!{jerior. as pena';dadesserlo impOstu

peJo M.:'llstro de Esu~oo. salvo Sé 1 p,... .l' to' .:assaç:Jo di çarQ :e rtconhecime="to de
confed'!racio; caso em que a pena sera impo....a pelp Prnidente e.a R!9Üblíca.

! 2- Nenhuma pena será impasn sem que ~ia assegurada or!$3 iIO tlCusaC::~.

........................_ ~-- .

Seção IX
Disposições Gerais

• Art. 5&1. Ât entidades sindicais. _ndo-thes peculiar I eswçaI • Itribuício repre·
Sf'n.itt'V1 • coordenadOl3l das correspondentes catrgorias ou prcr'!S::SÕeS. é vedaao. dlretl
OU ~tIfTMtf1t •• O IXI!JCM::ío de Itividade econômlc.•

• Art. 565. N entidades sindiclis reconhecidas nos termoc des'lB Lei nIo poderlo'f........
se I organizações internacionais. nem com elas manter rflações, sem prévia Ucença eonce·
cfldl. por decreto do Presidente da RepübflC8.

Red.çkJ dMh pM. bí n. 2l'm. rk 1~·1956..

• Art. S5B•. O Presidente da República. excepcionalmente I Il'*:iante proposa do Mf.
nistro do r",balho. fund.tdl fim razões de uliJir:!3de p':ublica.~ conceder. por oecreto.
.. BSOciI.ções civil constrruidM para 01 defesa e c:oordenaçlo de r ..resses econôt'nteos I
proflUtonais. nJo obrigadas ao regísuo preyts10 no artigo antenO'. a prerrogativa da ai. ti
do ort. 513 deste .Capkulo.

................._ -- __ _ _ _ ..

• Art.!i52. Os _quo imponom"" ITlIIv....çio ou~pidoçlodo pouim6nlo doo.·
~ç600OU _ sindõc:oio fic:orn equiporodos 00 crime do pecu~1tO julg-. punido
no c:onlonnidodo <\o logioIoçJo ponoI.

__pelo ~• .as. .. 10-10-'-

II~ M conr..doI-._ doo ontidoeblo sindicoilserJe, oprovodoo. em lO

crvtlnio _. pelH rospecliv.. Aaombl'io. Ge<ais OU ConeoIhOI ~~
com prévio _ do ConooIho fiocO/. cobondo 00 Minilltro do TI1IboIho-- pro
_ • P'_oo po<a o SUO oIoboroçJo • dostinoçlo.

Ircom_...peleL.n.l.... • ~'2-1_

t ~ M...-Iindicoiomlnl_.-giotro _1Iico doi beno do qUli<ll*_
_. do eu'__o em lIvroo ou _ próprios. quolt..-.aio'-'-~

doi olÚgidoa po<a o IMo Dario. induoivo no quo .. rei... 00 roglotro '1>utenticoçIo do DoIOpcio n.gíonol do T__•

17: ..",__peleL 12-1"'-

• M. 566. NDo podem sindicJlizlN~eos servidores do Estado e 05 dai instituiç6a pa.
rHStJais.

Seção VIII
Das Penalidades

• Art. !i63. As~oo diopocto ...... CapItulo..1o punidoa. :Mgundo 0_....·.........V-. com .. ooguintM peno_:
., multo do 2ldoio)_-do-<'- .100 lcornl_..."'-ncio.-gionoio,

dobtodo no roincicMncio: .
___L.,. AXlto..au-lI'lt

-----------
bl susponslo do dinloroo por prezo nIo euporior .30 hll"'.) dill;
cl dostiIuiçlo dO _ ou do -.,. do conselho:

di l..-uo do SindócIto. Fodoroçio ou Confodorlçlo por """" nunco ouporIor.
llooiol..-;· .

• l cassaçJo da cana de rKOClhecimenlO;
fl multo do 1131um t"l'Ol do ul4rio _ rogíonoI.~ 00--_ doi

.., de cumprir. "'" ....... jusriIic:ado. ~ dispooto no por4grofo único do .... 52lI.
•__peIo~... ~."'2-gn.

11~ A impooiçlo do 000__nIo udul. aplicaçIo---
rme nrtit:'o;) prM p8rII • -.oclaçla.

f't;mifNo~Úl'JliC,W.,....tl!p«.a~",. .I24-IO-,O',_·1l

t 2! 1'odon1" Minilo'o do Trobolho dor_ O ofost__tivo do argo ou
repnIMftt~aincftCais di seus ...,centes. com fundamento em eIr'lOntOS const~mesde
~~.COMtrtuamindiCio veementl ou início d1;:rov1 bastante do fato

I r...--peIo o.cm_ n.~. 'D-ID-,.

.......... ••• - _ - - _ e .

Parágrafo único. Excluem·se da proibiçJo constante deste ilr1íga 05 emprrgadOl dai
sociedfdes de economia mista. da OIixa Econômica Federll • das fundlç6N cri8da OU
mantídM peta Poder PlibUco da UniJo. dos Estado& e Munic~.

p.ng"/o comrrd~ dMh~. Lr:; n. ?MIJ. ,.2O-12-1!J!J6.

..................................- __ _ -.. _ ..

CAPITULO"
DO ENOUADRAMENTO SINDICAL·

• Art. 570. Os SindicatO' Consrltuir18.fo. normalmente. por categoriH econ6mic::n OU
proflUionais especIfiCllS, na conformidade da discriminaç30 do Ouadro de AtividadIa •
Prof-.3es I que se refere o Irt. Sl7. ou segundo as subdMsões que. sobpr~d8 Co
miJS30 do Enquadramento Sindical. de que trata o Irt. 576, forem criadu pelo Mínimo do
Trlbolho.

Par.tgrafo único. Ouando 05 lIJl:ercantes de qtJailquM atividades ou profialSll; •
constitulrem. seja pelo número redtJzido, seja peta natureza mesma dess2ls ativic::llcMl OU
proftlSÕeS, seja pelas IIflOidBdes existtntes entre elas, em condições tais que nIo .. pe»
sam sindicaliz!lr eflCientement. ~o cmério de especifICidade de categoria, .-.lhes permiti
do sindicalizar-se pelo crttério de ClteoorilS similara ou conexas, entendendo-se como taiI
as que .. acham compreendKlaa no& limítes de cada grupo constII1te do Quadro de AtM
dades e ProftSSÕeS.

• Art. 571. Qualquer das otividades ou p'or_ concentrlcbls no 10<TTlII do~
alnico do artigo anterior poderj di!:soci!.r-5e do SincUcato principll. fOfrnando um Sindicato
MPt;Ciflco. desde qu« o novo Sindicato. a juizo da Comisdo do Enquadramento SindicaJ.
ofereça possibilidade de vida assoclatlV. rrgular e de açio sindical efICiente.

• Art. 572. Os Sindicatos Que se constitufrem por ategorias limilares ou cone"',~
termos do parágrafo único do art. 570. ,dotarlo denominaçAo 11m que ftqUltm. unto QUM
to possível. explicitamente ffilInctonadas as lItividades ou profISSÕeS concentradas, di con..
formtdade com o Quadro de AtivkJades e ProfISSÕeS, ou se se ntlr de aubdMllSel,. de
acordo com o Que determinar a Comissão do Enqu.,dramento Sindical•
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P~r'9rafo único. OCorrendo. hiPÓttse do .rtigo anterior, o Sindicato principII ....
denommaçlo alterada. eUminando--se-the a designaçfto t8t8tiva. atividade OU~.._.

• Art. 573. O agrupamento dos Sindicato! em Fedmç:6ei~ b mesmH regrM
quo ......belecid.. neste Capitulo p.mo o Igrupamento doi ltividadts I~ ...
Síndico.oo.

PIr.Agrafo t1nico. lu Federaç6es de Sindicatos de prorrnOes libenIis poderio Ml'0rg8.
nizadu independentemente do grupo WSK:O da ConfederaçJo, Hmpre que Ur~
profISSÕes se acharem submetidas. por disposições de Sei, • um único regulamento.

Pnmttivo, ,... PlSS«Jo.~fD~. com.revoglÇlD doIr'*"~
n.229. tkj(J.2-1957.

• An. 574. Dentro da mesma bise territorial, as empresas industriais do tipo ..-...anIl
poderio constituir entidades sindica;s. de primeiro e segundo gr.us. distintas da MIOCiI
ç6e:s'Slndieaís das empresas congtnlres. de tipo diferente.

Plf4gralo úr>co. CompetI i ComissIo do~.o Sindical doflllir. de modo
geMe'íco. com a apr0Y8ç1o do MinistrO do Trabalho•• dimenlSo. OI demeil carac:twrfrti. ,
eM du emprf$l3 indumilis de tipo anesanal.

• A.rt. 575. O Quadro de Atividades. Profiaõe5*' revilto de doia em doia Inca. par
. ·t"' d~ ~o do Enqu'dlllmento 5indic:a'. PMilofmdeajurtj-lo.concIiç:6eadl'

1'ItnI1U,. eccnômiC;l e pt'Dfll:Sionlt do Pa••

11~ Antosdeo<oced.. i_odoOlllCiro.lt:omissIo_oollciaor_i5estl
MtidIdn aindica_ • As associIç6es proMsionail.

I r A _ de nMsIo ..,4 submetido. 0lJfllY0ÇI0 do Ministro do Trl_.

I AtL 157ll. A C<>misdo do EnQuod......nto Síndicol sed cons1ituldo pelo OI""Of-Gerof
do l!Ipommonto NIcIonIl do Trobalho. quo I pregdri. I poIoo segu.n'es membros:

1-2ldoõsl_ do~n'oNooonII do Trobalho;
I - 1 (uml rop<M«laonto di Socroao"" de Emprogo • _;

• - 1 luml _naontl do Instituto Nacion>I de Tocnologia. do Minist6rio di In·
_ I do Comórcio;

IV - 1 luml _aontl do lnotituto NocionIl do CoIonizIçIo I RefOllt1ll AgrjOo.
do _rio de Agricultura;

V-I lum' -"aonll do Minist'"" doi TIIl\SI'O<tI$;
VI - 2 ldoisl _aon... des CI.ogoriu oconómicIs: I
VII - 2 ldoõsl ro__lOS du Cltegoria profisslOl1llÍl.

11~ 00 lI*I1bros di CES ..rio dosigllldos poIo Ministro do Trlbllho. medilnte:
a' lndlccçlo doi titullrn da P...... QUInto 100__doi outros Mini1t6

lioI;._. -_ - --_.- _ _..--.__ _ .
., lndiCIçIo do l8IPICtivo Di..,Of-Gcrll. quinto 10 do ONMO;
c) MiçIo petas respectrv.s Confederlç6es. em conjunto. qUinto aos repreuntantn

da CI'tegOriM: econ6micu • profISSionais. de acordo com n instruç6es que forem expedi·
doi poIo MóniItro do Trobllho.

Ir C8da membro ter4I um suplente dtcignado juntlmenta com D titullr.

J Z' CtNJJ~ d-n pMo tJ«nta.s.; 11.229.. eM 28-2·1!J61.

13!"""_d6do"""'~'.!J25.doIlJ.lIJ.l95!J.

14~ Os integron... de Comisslo percebeflo. Vnllificlç!o de _nço que IOf ......
-.,. por de<ro'o 1JtICUtivo.

:"1-::4.·;-"""=-_-;--:--:d6do--:-"""'.....,-:o.a.::--r_--:--~-. m,="''do"'';;a.=2"''.''''l/f7.",.------

I 5~ Em SUH faltas ou impedimentos o OiretOC'-Gef'll do DNT ser4 'substitukfo nl pre·
lidInciI pelo Oi,..tor substituto do [)epInamento ou pelo representlnte desse nl Comis
tio. nosao ordem.

:-t~';;·;-"""=-:_~çSo=-:d.-.d.:-""--.-.-:D«'I:-...,,........,...-•.""~=-:do--:::'IJ.-:;J.-:,95!J=.------

18! AJ6m dl!!l atribuições fixadas no p~nte capitulo. concetnentes ao enquadrl
mento sindical. individual ou coletivo. I i classiflCaç.Jo das atividldes e ~rofjssões. compe..
.. tImb6m. CES rMOlvar. com recurso pat3 o Ministro do Trabalho. todas as dÚvídas.
controWrJial concemtntn • crganjza~o sindical.

S~ com~ lhtU". Df:.enf(}ok,-.-,"'m"'.-dl:-=21=-.2=-.",'S6"1-,-----

• Art. m. O Qu.dra de Atividades e PIOflS5Ões em vigor focar' o plano búico do an·
quadtamento sindical........._ -- -_. _ -..__ - _..- .

CAPITULO 111
DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL"

Seção 11
Da Aplicação da Contribuição Sindical

• Art. !i92. A conlribuiç!o sindicol. 116m'da.d_ vincuiodls .I SUl IlTlCldlçAo.
rwcoQ1imento I ccntroJe. SM' eptiCld. pelos SlndicatOl. naconfo~ dos respectivos
.tatutol, viIando eOI seguintes objetivos:

I - Sinóõ<;o.oo de Empto;ado<es • d. Agon..Ao_o
" assist~ """"'" e ;.róco.'J uolstlncio _. <lrtina: hoopitalor'e_;

<I rulizaçAo de _ lCOtl6mic:oo e finon<oórcI:
~I~ de CCJIocaçlo.
,1 cooperatiwa;
Il~;

;!~;

11; cong~. conferrc..:
rI medic.Is de l'fMliglç1o ::::tTNtrcirll • industnlll"lQ 'ali. e no estt'lngp'ro. bem como

ltl'I OJU'M tenden_. incento... t aperfeiç:oar a ~.nacionaI;
jll_II~;

,. _çIo de _ ...... tr_lho;

.,1 finaódadel~

I - S!ndica1Ol de~
Il_~juricfica;

.,__• dr.:iria. hospitalar e10_;

<i_ténciat_;
~)~ de caIocoçIc

" eoopeta'tÍ'Val;
Il~;

fl~;

..........- - _ - - - -.. __ .._ .

~, eong-...oo • con_ou:
t ludio-furoreral:
J-' co'OnloM de f'rias • ce":,-:s dt rec,••çlo:
• preY'el"'\;.Ic di .ctc'''llS ~ trabalho;
~ fina:iCades~as I SOCI.ia;
.. l'duca:Jc. forml;lc ;r;'iu'ona~:

o_d1_.
r. - Sind<CI.OI de Pro~.1lUborois:

• _.r>cia jurfdicI:
J: auilt,f"c'a ""dtcA. dr:anI. hospitalar t fJnna:iutice:
:- .ssistf1'lçia'ma~:
4: bolus de ..tudo;
~' CooPrativas;
r biblio.lQI;

i creches;
,.. congreaoc. confertne.:
ti .uxlio-fune~:
jl coI6nia de "ri.. e coo=s de rocr,"çIo;
/J.tude-t~.~: .
rI linIIiGldts dooportivIS • sociois;
~' oduco<io« lonnoçlo rr:fIaioMI;
• primo. portr~~ • cilntlicoL

". - sln6Cl100 deTro~_Au1_
.....,."cia """"'" e PóCI;
., ......t~ m6dicl. _. hoopiaolor .............:

<' _t<>cia t 1IlIIImiclodo:
tl_de_;

..~

n~

"..-:
'" ooner-oo I conlorlncioo;
II~;
II ..,.",..~ lMat I __ do ntCtNçIo;

" oducIçIo I lonnoçlo prof'taooNl;
_, _ dooponjvoo elOCil••

CIp.tl: •~ CCll'\'t 1WIItç6o d«ü"" ,.rlt. 6._ ", J-1""R7I.

11~ A Ip/ócIçJo prIIIioto -.olftigo ficIti I cnário de ClIdI ...odIdo. qUI. pari til
fim. obedIcer'•..-npte... peculi.lridades do~ grupO ou Cltegona. facult.do ..o
-o do T_ pomlitl< I incJu&Io do novOl progl'lmll. desde QUI _UrIOOI 00
..,;çoo-.. Iundl"*""iI do ...tidIde.

II"com~"'''''L.II.6.3t16.•'''2-1Ji'6.

12~ Os SindicltOl pOderio desaclr. Im uus OIç.lmentOl anuais. It6 20% (vinte por
cento) doi rac:urac. di contribuiçlo siodal Plf1I o c:ustlio das lUIS atividades admínistl'l!
_.~_tede lUIorIlIçIo_.

Ir 1tOtIt~dM*"'L.",&.3!IlS. cJ,!J..12·IS16,

I 3~ OVIO dai eqntribuiçlo sindical prcvirq no t 2~ nIo pcd.,j IXceder do wlor total
doi__IOCiaIs c:onoignldu nos OfÇlmtnIOl doi SindicolOl. uivo outorizlçlo
_ do _o do Trlbllho.

Ir am~tJM16""L.tI.&.... th.'2-1I']5.

• Art. 193. ~per~ .tribuidas .. entidades sindicais de Q"U IIfJperlor seria
opIiCIdeI de oonformidIclo ""'" OQUI~ 00 rKplCtivoc CO/lIIlhoc de represen·,.,.....
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PROJETO DE LEI Nll 2.582, DE 1992
(Do Sr. Jackson Pereira)

PROJETO DÉ LEI Ng 2.584, DE 1992
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thome) _

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Dispõe sobre .a indisponibilidade de bens nos casos que

menciona e dá outras providências.

Art. lQ A instauração de inquérito

administrativo ou policial para a apuração de ato ilicito

contra o pàtrimõnio público importará na decretação de

indisponibilidade dos bens do indiciado.

Prolbe a concessio de pensões espec1ll~S a viúvas
de ex-Presidentes da República.
(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAçAO E SER

VIço POBLICO; E DE CONSTITUIÇl\o E JUflTIÇA E DE Ri
DAÇAo IART. 5., RI - ART. 2., Ir.) ";"

O CDNGR~SSD NACIONAL decreta'
Art. 12 A partir da datll eM qUR trnlt .....,. eM vigor

Rsta l~i. fi~a vedada a cQnc~ssão d~ PEnsão espEcial a viúva5

de ex-Presidente. da República quI' ainda nia f.çal' Jus a «sse

benencio.
Art. 2Q Esta l«i cntr~rá em vigor na data de

sua. publ icação.

(As COMISSOES

POBLICO; E DE
ART. 24, 11.

DE TRABALHO, DE ADMINISTRAçAO E SERVIÇO

CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAçAO) -

Art. 32 Revogam-se as dispOSições IrAt cóntr~rio

tfSPCC i.l.cnte a lei nQ 1.:593, de- 2:3 de abr i 1 de 19!52.

~ U 's T I F I C A C ! O

Art. 2g A decretação de indisponibilidade de

bens do' indiciado ~erá requerida pela autoridade
administrativa ou policial, ou pelo Ministério pt1blico, ao

juiz competente para conhecer da ação principal.

decretada a

satisfação da
poderá ser

até o 1 imite da

Revogam-se as disposições emArt. 5"

S 1"

indisponibilidade de bens

obrigação.

S 212 O juiz poderá decretar a

indisponibilidade de bens sem a audiência das partes.
Art. 32 Cessará a eficáci~ da medida se não

for proposta a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias,
ou se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou

sem julgamento do mérito.

parágrafo único. O prazo de 30 (trinta) dias

poderá ser prorrogado até a metade, por decisão fundamentada

da autoridade judiciária. .

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação.

contrário.

concl'dl:'u

PE EIRA

50Inadtrqüada 1..gls1a~ão

I'st ..parúrdios a qUtM muito

inusitado 'Pa".n,.:oto dE' prnsõe:$ ~ beM sítuadil~ viúvas. de' Ie'>:-P'r

sldRntrs da Repúbl ica. Entr~tantOr igual rrstri~io nia nos .

...de d~ llvitar qUt o absurdo 51' r"~pit .. Indrrinídll'lIIf"nt~. Se nio

pode.os. aM respeito ao r"lili"~ dCllocrát ico, corri' rlritos:::ll
__llc.cio de leis cabot inas, qlJc pelo ..vi~~r

novas diSllaratcs r. t._po 'utur"a.

ben..rlclo5

necessitava. R..sp .. it~ndo-5e sagrado p

não cabe _ esta Casa prejudicar direitos li

I.EI N.o 1.593 ..:.. DE 23 DE ABRIL DE 195:!

Assegura pemão especial eb vit1va,r
elos eZ-Prufdente. dc1 República.

O Conglresso Nacional decreta, nl)
têrmos dq art. 70. § 4.°, da Consti
tUlçio Péderal, e eu promulgo a se
gUL'lte Lei:

Art. 1.0 E' BESegurada a pensão
mensal de Cr$ 10.000.00 (dez mil cru..
ZClrOS) às viúvas dos ex-PresidentciI
da República, que a requeiram, CUJIlI
despe:la correrá por conta da verba

Pens10nista - do Orçamento dei
Mmistério da Fazenda.

Art. 2.0 Esta Lei 'entrará em vigo!'
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em ~ontrário.

Senado Federal, em 23 de ab!ll
de 1952.

JOOo Cafl Ftl1&o.

Por isso, contamos com o apoio de nossos

pares no Congresso Nacional para aprovação deste projeto.

Trata-se de medida altamente relevante para

que se dê cabo à impunidade que grassa neste paiS, o que é

ainda mais grave quando é o patrimônio público o lesado.

"_>v- de 1992de

JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões, em

~ L ----.J.
Deputado ANTONIO CARLOS~NDES TRAME

o objetivo da presente propos1çao é assegurar

o ressarcimento ao Erário quando houverem sido praticados

atos ilícitos contra o patrimônio público.

Com efeito, cuida-se de tornar indisponiveis

os bens de pessoas indiciadas pela prática de tais atos, uma

vez que, em se configurando o crime, o patrimônio público

deverá ser reposto, o que restará frustrado se o agente

tiver se desfeito de seus bens, maliciosamente.

'L" J '/"". -
I'

-(
L"t- ,:,.''" ') "... ...
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PROJETO DE LEI Nº 2.585, DE 1992
(Do Sr. Aloizio Mercadante e Paulo Rocha)

Di"põe .!Iobre o enquadramento .!Sindical e dá outra.\! providê!!.

ciaa.

(APENSE-SE AO PROJETO OE LEI N! 1.23i, DE 1991).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q - Respeitados os princípios de liberdade e

autonomia sindical previstos no Art. 8Q da Constituiçllo Federal,

o enquadramento sindical será definido exclusivamente pelos tr!

balhadores interessados.

S Onioo: A deliberaçllo de que trata este artigo d!

ve ser tomada em Assembléia Geral especHicamente convocada P!
ra tal fim, onde será assegurado amplamente o princípio do co~

tradit6r io.

Art. 2Q - Havendo qualquer cohflito de representa
çfto sindical em uma mesma base territorial, prevalecerá sempre
o enquadramento rundado nO critério da atividade econômica pre
ponderante da empresa.

Art. 3Q - Rev"9am-se as disposições em contrário,
especialmente o Art. ~77 da C.L.T.

Art. 60 _ Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicaçllo.

JUSTIFICATIVA

De a~ordo com o que dispõe a Constituiçlo Federal
em seu artigo ao, verifica-se a necessidade de regulamentaçlo

dos princípios ali contidos. Sua normatizaçllo, contudo, deve ser

procedida sem atentar contra a liberdade e autonomia sindicAl,
de vez que são estes' os fundamentos principais ao novo modelo
soPre o qual se erige a organizaçlo sindical brasileira.

A finalioade deste projeto é a de instituir criU
rio legal objetivo paraa· ;oluçllo de conflitos de representaçlo.
sindical, especialmente aqueles relacionados a 'atuaçllo de sind1.
cato representativo de categoria diferenciada no âmbito da base

tenitorial abrangida por outro sindicato, organizado por ramo

de atividade econOmica.

Esta regulamentaçlo, todavia, nlo rere o direito

II livre sindicalizaçllo buscando fortalecer a vida associativa e
o efetivo exerci cio da açlo sindical no interior das empresas,

sem a fragmentaçlo ocasionada pela divisllo dos trabalhadores eJII

inúmeras categorias ainda que num mesmo estabelecimento.

Sala 'das Sessões, " de março de 1992

ALDIZID HERCAOA~E

p';putado Federal PTlSP
\ 0-
L.t ..'. . c'·- -r:-_-

FIW:': j;:.r.~· ~::rr: ~4

PAULO ROCHA

Deputado.Federal PT/PA

-
CONSTITUIÇãO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
................................... - - _ ..

Título U

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

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

Capitulo n
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 8· É livre a associação profissional ou sindical, observado
o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para
a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão compe
tente, vedadas ao Poder Púb!;co a interferência e a intervenção
na organ(zação sindical;

n - é vedada a criaçãó de mais de uma organização sind~
cal. em qualquer grau, representativa de categoria profissional
ou econômica. na mesma base territorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregado"es interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município;

11I - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria. inclusive em questões judi
ciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fIXará a contribuição que, em se
tratando de categoria profiss!onal, será descontada em folha,
para custeio do sistema confederativo da representação sindi:a!
respectiva. independentemer,:e da contribuição prevista em lei.

V - ninguém será obr:gado a filiar-se ou a manter-se fILa·
do a sindicato;

VI - é obrigatória a pa:,jcípação dos sindicatos nas nego
ciações coletivas de trabalho.

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado
nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado
a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou repre-
sentação sindical e, se eleito. ainda que suplente. ate um ano
após o final do mandato. salvo se cometer falia grave nos termos
da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se
li organização de sindicatos rurais e de colõnias de pescadores,
atendidas as condições que a lei estabel~cer.

CONSOLIDAÇÃO
DAS

LEIS DO TRABALHO
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TITULO V
IJA ORGANIZAÇÃO SINDICAL*

CAPITULO 11
DO ENQUADRAMENTO ~iINDICAL'

• Art. m. o Ouodto de AtMdIdos • Pro_ om vigor lixa" o pIono _ do..
qoadromonlO oin<laI.

PROJETO DE LEI N!! 2.586, DE 1992
(Do Sr. Jacllson Pereira)

Estbelece percentuais para a liberação dos recursos do Fu~

do de Investimentos do Nordeste - FINOR, e do Fundo de In

vestimentos da Amazônia - FINAM.

(ÀS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; DE VIAÇÃO E TRANS

PORTES, DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.54) - ART.Z4, lI).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

empresas localizadas nas reg~oes beneficiadas, até hoje não

foram estabelecidos critérios objetivos para os repasses.

Essa falta de critérios, por sua vez, gera graves

distorções, em vez que alguns setores, embo~ carentes de

recursos, são sistematicamente eSqU~do/ pelos órgãos

repassadores. I \ / \

A proposta que ora apresentamos, além de

proporcionar uma distribuição racional e objetiva, d~ mais

transparência à utilização dos recursos dos Fundos, visto

que os próprios beneficiários se encarregarão de fiscalizar

a rigorosa observância dos percentuais legais .

Diante disso, espera s contar com o apoio
dos nobres Colegas para ver aprova a a presente proposição.

Sala das Sessões, e~ març\ de 1992

C\ ! \."''"';~_., ....,..\
\

PROJETO DE LEI NU 2.587, DE 1992
IDo Sr. José Fortunati)

Institui o.registro obrigatório de declaração de bens no
âmbito aos Poderes da União e dá outras providências.

Investimentos

Investimentos

Art. 112 Os recursos do ~undo de

do Nordeste FINOR e do (Fundo,. de

da Amazônia - FINAM - serão deE:t~nados_' da

(ÃS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO pllBL!.

CO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE R EDAÇÃO(ART.54) - ART.Z4, lI) •

seguinte forma:

_ 46% (quarenta e seis por cento) para o

setor industrial;

11 - 25% (vinte e cinco por cent:o) para os

setores de irrigação e agro-indústri~;

art. 1Q

o Cot4lQ.o5!"";i~D l-Jk-(ok'6t..- véCll.G' r6',

Fica "instituido o Registro obrigatório de Declaração de

Bens dos servidores públicos da União Federal, no âmbito

dos Tr~s Poderes.

VII - 2\ (dois por cento) para recuperação de

111 - 8% (oito por cento) para a pecuária;

IV - 12% (doze
porr:nfr:

a o setor

tur1stico;

V - 5% (cinco por cento) para O setor

pesqueiro;

VI

telecomunicações~

Z% (dois por cento) para as

arto 20 _ A Declaração de Bens a que se refére o artigo anterior

será obr igatór ia:
I - antes da posse em mandato eletivo, ou em função , ca!.

go ou emprego público federal, bem como antes da assinat.!:!.

ra de contrato de prestação de serviços;
11- quando da exoneração, demissão, aposentadoria ou re 

forma do servidor, bem como ao termo de mandato eletivo e

contrato de prestação d3 serviços; ,
111- até' sessenta dias da entrada em vigor d~sta lei, p3ra,

os servidores sujeutos a apresentação da declaração de

bens.

empresas.

Art. 2 g Esta Lei entra em vigor na data da

sua publicação.

Parágrafo dnico. Os percentuais mencionados

neste artigo 'serão calculados em relação ao total 'a ser

liberado em cada um dos Fundos isoladamen~e.

contrário.

Art. 30 Revogam-se ,aa disposições em

art. 32 _ Estão sujei tos a aprese,ntação da declaração de bens:

1 - os m~mbros dos Tres Poderes da República;
11- os Ministros de Estado, seus Secretários, chefes de

Gabinete de titulares de qualquer orgão da dministra~ão

direta ou indireta, de qualquer dos três Poderes;
111- 05 Ministros do Tribunal de Contas da União, os i~

tegrantes do Ministério Público Federal, da Advocacia e

da defensoria pública da União;

IV- as autoridades políciais;
V - o Chefe e os fiscais da Receita Federal,bem como os

fiscais de tributos federais em todos os níveis.

JUSUP'ICAÇÃO

.Embora os recursos do FINOR e do FINAM

representem importante oportunidade de investimentos das

VI- os Oficiais Superiores do Exército, Marinha e Aeroná~

tica;

VII- os Presidentes e Diretores das Autarquias, de Funde 

ções, de Conselhos instituídos ou mantidos pela União, bem

como os s'eus Ch~fes de Gabinete;
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...,,,~~(.J .

Sala ~as ses.sões,'L .~ ~eYTz.

/'; ,()~) ! ,I ) J:r'i ."
~'·l-' .... f .• \ ;-Á.' ~·." ...(Y' x-ti. JOS FORTU'NATI PT IRS

_ Esta lei entra em vigas na data de sua publicaçã:J, r!!

vogando-se as disposições em contrário.

~ fundamental nos dias de hoje que a admini!,
trâção pública possua toda a transparência possvel. t notório que

alguns agentes públicos obtem, via serviço público, o enriqueci 
mento ilícito, levando à generalidade dos servidores a marca da
corrupção, t preciso que esta lógica seja negada.

Assim, para evitar constrangimentos e para I

criar mecanismos eficientes de controle, estamos propondo a cria

ção do registro obrigátorío de bens para o funcionalisl(lo público

'da u,ião e para OS Membros dos três Poderes.

Qualquer cidadão é parte legitima para propor medida !
dministrativa ou judicial para compelir o Estado a exigir

o fiel cumprim~nto desta lei relativamente a apresentação

da declaração oe bens pelos assim obrigados.

- Se o obrigado a fazer a declaração de bens fO:J: casado

juntará, também, a declaração de oens do conjuge,sej~ qual-.
for o regime de casamento e, se houver filhos, inclufrá

na declaração os be:"'\s destes.

VIII-' os diretores, superintendentes, administradores e d~ :lrt. 102

mais servidores que exerçam funções de mando, subordina -

dos direta ou indiretamente a Mlnisfros de Estad~ ou seus

secretários;

IX- os ordenadores de despesas de cada orgão ou repartição

os encarregados de departamento de compras, em qualquer I

nível, e os presidentes de comiss5es de licitação;

X - os Presidentes, diretores e membros de conselhos de
administração, deleiberativos ou" fiscais de empresas de e

conomia mista, de empresas públicas e instituiçães fina!2.

ceiras e de valores mobiliários, bem CO'IlD seus chefes de
gabinete.

§ 20

§ 10

art. 40

art. 5!õ!

_ O Poder respectivo providenciará nos registros necessá

rios para fins de qualq'Jer cidadão, indepen::lentemente de

qualquer taxa, obtenha 'os documentos comprobatórios rela
tivamente à apresentação da declaração de bens e seu con

teúdo.

_ Nos casos de demissão, exoneração, aposentador ia, refor
ma ou extinção de contrato, o respectivo ato somente será

publicado e ·surtirá efeitos após a comprovação da existê!l
cia de declaração de bens, prevista no. inciso 11 do arti

go ?o desta lei.

O Projeto tem o condão de dar transparência

ao patrimônio dos servidores públicos para permitir a aferição

de sua origem, consequentemente dan::lo a dev ida transp9.rên:::ia ao

serviço público. No demais o projeto é auto-explicativo.

Sala das Sessões, }7. de= de 197t.

§ 1Q - Enquanto perdurar a ausência da declaração o obr igado

não fará jus a qualquer recebimento de remuneração ou

indenização.

§ 20 - Perdurando por mais de trinta dias a situa9,ão referi
da no parágrafo anterior, o orgão ao qual o obrigado e.§.

tiver vinculado enviará todas as informações necessárias

ao Ministério Público Federal e à Receita Federal, para

que, em igual prazo, apresentem estudo detalhado acerca

do patrimônio omitido, e para, sendo ° caso, tomarem as

medidas legai~ cabíveis.

PROJETO DE LEI N!! 2.588, DE 1992
(Do Sr. AnlDnio Carlos Mendes Thame)

Altera o artigo 355 do Decre~o-lei n9 Z.848. de 7 de deze!

bro de 1940 - Código Penal.

(1. COMISSÃO DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA. E DE REDACÃO)

o CONGReSSO NACIOKAL decreta:

art. 60 _ Nos casos de renúncia ou perda de mandato eletivo,

Regimento Interno do Congresso Nacional reg:Jlará a meti

ria.

Art. lQ O art. 355 do Decreto-lei nO 2.848, de 7 •

de dézembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:

art. 7º _ Os respectivos Poderes baixarão os atos normativos n!:,

cessários, no prazo de 60 dias co,tados da publicação 1

desta lei, para a fiel execuça5 do disposto ngste dipl,2,

ma legal.

·Art. 355

S lo A pena será aumentada. de um
terço se o agente :or advogado ou procurador da U
nião, Estados, Mu:::.cipios, Distrito Federa~, entI
dade's autirquicas, empresa...- pública e sociedade di
economia ::dsta.

art. ao - No prazo de 90 dias contados da publicação desta lei,

somente serão autorizados pagam"~ntos, de qualqJer espé
cie ,aos obrigados na forma do art. 32 desta lei, se d~

Vidamente compro.vada a entrega da declaração da baos
sendo q:Je o descumprimento do disposto neste artigo im

plicará em falta grave àquele que assim o proceder.

S 2'; Havendo reincidéncia especi
fica, a pena será a proibição do exercicic da ad
vocacia, com.a eli::,:inacão definitiva dos ;uadros
da Ordem êos Advoç ::=.dos do Bras z.l.

S 3~ Incorre na pena do~ de~.

te artigo [:) advoga:o oU procu=aêor Judicl.a: que
defendI!: na mesma c!usa, silmu-:ãnea ou sucessiva
mente, pa:tes c'ónt.:árias. li

art. 90 _ A omissão de bens, a falsificação ou adulteração

documento de~ declaração constitui crime punível na

ma do C6digo Penal Brasileiro.

do

fo!. publicação.

Art. 2Q

Art. 3Q

Esta lei entra p.m vigor. na dat.a de lua

Revoqam-se as disposlçôes em contrário.
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JUSTIl'ICAçAO

o patrocínio infi.~ -é"··crime onde o agl!nte, livre

e conscientemente, visa trái; o dever profissional •. pr~judica!l
do o interesse de seu' cliente. O código Penal previ; atualmen

te. para este crime a pena de ~eis meses a tr~s anel. além da

multa.

:Cste projeto de lei pretende tornar: mui. grave o

delito em. questão, q:uando .cometido por advogado ou procurador

da União, Estados! .oist;ito Feceral, Municipios, entidades au

tárquicas, empresa pública e sociedade de economia mista, uma

vez que estes causídicos estio lesando nÃo só o inj~ere.l. -da

entidade que patrocinam, como também da coletividade~ causando a

ambos prejuízo de grande monta, e que serão, uma VI!Z maia,- co
bertos com o dinheiro do jã tão sacrificado contribuint••

Foi ainda esta visão que n'os fez pensal:' em tornar

a pena de reincidencia para o caso, mais .5!rave ainc!a, proibin

do definitivamente. que este tipo de criminoso exer~;a a advoca

cia.

Acreditamos que, com esta medida, hajll maior grau

de intimidação a- conseqOente diminuição de~ta espécie de cri

me, razio pela qual apresentamos este 'projeto e COI'1tamoa COSI a.

colaboração de todos os nossos ilustres Pares para a aprovaçio

do ....Il1O.

Sala dOI Senões, emftde',A/ap d.. '19!'Z.

-:.::JE~

~~ç.~ &.~oA:

DECRET().LEI N~ 2.848. DE 7DE DEZEMBRO DE 1940

o Pr.esidenle da República, usando daltribuiçlo que lhe confere O an. lto da
Consliluiçlo, decreta a scluinle Lei:

CÓDIGO PENAL

PROJETO DE' LEI Nl! 2.589, DE 1992
(Do Sr. Avenir Rosa)

Proíbe a exportação de minérios in natura e dá outras pr~

vidências.

(ÀS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMI1RCIO; DE MINAS E

ENERGIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.S4) 

- ART. 24. lI).

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1$2 É vedada a exportação de substâncias

minerais in natura, ou sej a,. que não tenham sido submetidas

a processo de beneficiamento.

Art. 2R Para efeito do disposto no artigo an

terior, considera-se processo de beneficiamento aquele rea
lizado por fragmentação, pulverização, classificação, con
centração, separação magnética, flotação, homogeneização,
aglomeração ou aglutinação, briquetagem, nodulação, sinteri
zação, pelotização, ativação, coqueificação, calcinação, de

saguamento, inclusive secagem, desidratação, filtragem, le
vigação, ou qualquer outro que não resulte na descaracteri
zação minera16gica das substâncias processadas, ainda que
exija adição ou retirada de outras substâncias.

Art. 3Q O beneficiamento deverá se realizar

na mesma Unidade da Federação em que se localizar a jazida

lavrada.

Art. 4R Será permitida, em caráter excepcio

nal, a exportação de minérios in natura, quando se trata~de

m1ner10S abundantes no território nacional e sua exportA ão
se destinar a equilibrar a balança comercial brasileira\nõ

item relativo às substâncias minerais.

Art. 5Q O Poder Executivo regulamentará esta

lei n~ prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua

publicação.

Art. 6.

sua publicação.

Esta lei entra em vigor na data de

T1TULOXI _
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

trário.
Art. 7.

CAPITULO 111
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUlSTIÇA

PI.ruf:iniu inrirl
~n. )S~. Trair. na qualidad~ dto ad\ol,:aJtl "u rrC'..:uradt1f. Cl dt'\er P'Clfj\!.H11Iiil.

ple.iudkando mtere~~ .....(ujo palh"k:Jnlo. em JUlln. lhe e ..:onfladu:
Pena - dClençAo. de 6 (sel§) mesei a J (ué!») ano!», t multa.

Patrodnio 5imullãn~oou trreh'f'DaÇio
Paráerafo único, Incorr. na pcna dc\te artieoo advosado ou pfCIcurador judicial

que defende na mesma causa. simullinea ou succssh"amcnre. panes comrár.ias.

Numerosos segmentos de nossa sociedade asso
ciam a noção de riqueza à simples existência de dep6sitos
minerais. Indagam como um pais tão rico em minérios, como o

nosso, pode ter um povo tão pobre. Têm uma percepção muito

simplista da realidade mineral. Não levam em conta as com

plexas ações envolvidas na extração dos minérios do subsolo.

A mineração é uma atividade econômica de alto
risco e de custos elevados. Descontados estes, a tão espera
da riqueza nem sempre se torna realidade. Os grandes lucros,
quase sempre, aparecem nas etapas posteriores de transforma
ç~o industrial dos minérios, quando são fabricados os bens
utilizados pelos Homens.
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Os preços dos minériõs'sáo fixados pelo mer

cado internacional, onde o~ pa1Ses que desenvolveram uma ba
se industrial· diversificada impõem suas condições. Procuram

comprar barato a matéria~~rim.a ~e que necessitam para suas

indüstrias, para poderem usufruir grandes lucros com a venda

dos produtos manufaturados. .

§ 19 Sio cOJllercializc\vE'is pl\t"'a i\ reciclagE'Il1

todos os resíduos sóliaos~ orgânicos e inorgânicos r à

.u~bJentel" seja por contantinaç:io via ag~ntE'$ patogênicos,.

seja por toxicldade ou radioatividade.

tErão dEstin.~ão espec(fica r fiscalizada.

iMPlanta~ão dos sistemas, referidos no art. 19 d2sta lei.

Art. 29 O Poder Público munícipal regulõuumtara a

Aos Órgã05 estaduais de meio a~biE'nt:eArt:. 39

Uma polltica mineral abrangente deveria de·

sestimular, o mais posslvel, a exportação de minãrios e fa'

vorecer seu beneficiamento e sua transformação industrial nL

País. Dessa forma, estar-se-ia evitando a exportação de pro

dutos de menor valor agregado e assegurando-se maiores e

mais duradouros benefícios para o povo, como decorrência da

atividade mineral.

cabe a fiscal iza~i\o dos siste~as de coletar tratanumto e

Art. 42 Às cidades onde se constatarem padrões de

qualidade aMbient:al e dos recursos natürais.

Nenhum pais, por mais rico que seja seu sub

solo, possui todos os minérios necessários à complexa ativi

dade industrial moderna. O comêrcio internacional desses

bens sempre existirá. 68 países venderão os minérios que

possuem em abundância para poderem adquirir os que lhes se

j am escassos.

disposição do lixo r t:2ndo em vista a preservação da

eficiência eM seu sistema de coleta· e trataMento de reldduos

economia mista volt~d~s para a r~ciclagem ~o lixo.

§ 1Q O Poder Público poderá criar $ociedades de

docole-ta rcomUM da

conced i da pr i or id;\de d«usina,sr !ierá

J 29 Con~órcio5 inte~unicipais pod~rão $er

criados par ...

reciclávels às

investim~ntos Tederais no setor de sanea.ento básico.

Art:. 52 O l~cro da venda de Material recicláVl!'l OU

reciclado reverterá para a melhoria, da limpeza urbana ou

será apl icado nas escolas públ iCi\!>.

sólidos dOllliciliar,es,r beM como na oferta de Materiais

transporte r do trataMento e disposl~io dos res(duos sólidos,

de forMa a viabilizar r econOMicamente, o uso de t:tcnicas

maJ~ modernas e equipa~entos Mais aperfei~oado5 eM todas

essas at ividades.de 1992

A fim de assegurar que a- mineração traga

maiores benefícios, para a totalidade da sociedade brasilei

ra, do que ve~ trazendo, propomos o presente projeto de lei

'proibindo a exportação de minérios in natura, ou seja, sem

que haja sido submetido a processos de beneficiamento. O

ideal seria a proibição, pura e simples, da exportação de

.minérios, mas isso não é poss1vel porque não dispomos de to

dos os tipos de minérios de que necessitamos e porque a

obrigação legal da industrialização~ no País, de todo.o mi

nfirio extraído, teria enormes dificulqades para s~r cumpri

da.

PROJETO DE LEI NR 2.590. DE 1992
(Do Sr. Waldir GueITa)

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de su~

publ ica~ão.

Art. 72 Rftvogmn-se as di spos i ções eM contrár i o •.

vinte mil habitantes implantarem sistemas de coleta €

OIS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINO
RIAS; E DE aJNSflTUIC!\D E JUSflÇA E DE REDAC!\DCART.54) _ ART.24, II). -

Obriga as cidades com mais de vinte mil habitantes ã coleta
e ao t~amento de resídUos sólidos para fins de reciclagem
e dá outras providências.

JUSTIFICACÃO

A reciclagem de rrs(duos sólidos domiciliares e

Piluta que se encontra entre as principa'ls preocupações das

~dmlnistrações públicas. COM efeit:o r o aumento gradativo do

volUMe de dejetos nas c.idades r iAS dificuldades ehcontnad.s

no que se refere à di'sposição do lixo e os riscos qu.. ele

traz à saúde pública e ao melo aMbiente r levaM a constantes

buscas de processos que permitam a sua reduçâo r envolvendo

desde Cl. sua coleta, tratamento r disposl~ão, até o seu

dest ino Tinal.

FicCl. obrigado às cida.des conl nl'ais deArt. 1Q

tnltallHtnto dos resíduos sólidos donliciliares que permitam a

ext:ra~ão de componentes recicláveis r conTorme sistemática

Dentre esse5 processos r a reciclagem representa os

mais avançados e moderno$r por contribuir eTetivamente para

adequada e padrões san~tários controlados r para Tins pe da qUi\lld&de aMbiental e dos r"cur50S

aproveitaJu~'nto por usinas de reciclagem do lixo. naturais.
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o~ americanos reelelam CErca dE' l1X qe tc,do o lixo

sólido I! os Japoneses já yaciclam quase 50X I Os, rvs(duot5

PROJETO DE LEI NlI 2.591, DE 1992
. (Do Sr. Waldir Guerra)

Cda incantivo. fiacAi. para ....Uq......ta"!nto • dá out...a.
p...oyidinciaa •
(APUSe-SI AO PROJETO DE LEI NI 723, DE 1991).

O CONGRESSO "'ACIONA( liRCr"i:t 3.:

iMDortância5 dedutíveis :i.rão

lRedida oficiai. d~ corrcç5\:o dos

que sobr~m dessa recilagrm $ão aind8 oPRr~dos de forma

eficiente e co"patível a fiM de 'evltar qualquer agre".sià,\o"

" .. lo aMbiente e ocup"r "enos espaoo eM ate~ros. \l
A quftstão da reciclagem do lixo'envolve 'd'lferentes \

etapas, a partir da -sua colet~. éssim é' que a cidade de

Curitiba já implantou unl progYi\ma, beM sucedido, de coleta

selRtlva do 1 IMO, qUE' come~a na própria unidade dOMiciliar,

visando ~ sua reciclagem. Os efeitos benifico$ desSE'

Art. 19 Do iMPosto territorial

. as contribuintes DQdcrâo reduzir o .qulvalcnte ~

cento da. i.portinci~5 disQ.ndidas nos

#lo~estaM.nto «r~tlor~staMRnto ~xccutados no

O~J~to 40 :~DostO.
~ Art.

, corr itlldas "Dnet~r lilMcnte Plfla

nJra] daY i do,

cinqüenta p~r

proJ~to5 d..

i o11óvel rUI"'~l

Art. ~Q ~ara frul,ão do ~enefício. O~ 'rojetas

dc 'lor4tst~Mento li' dtt rcft.orestamcnto ,i.v.r·ão ser aproyados

••Ia "Inlstérlo da Agricultura c ~"'orM~ A~rãrla.

relativaMcnte ê: ~tivjdadc t"IJrtll, ",t«,~o LIMite d~ Cinqij~nta ~or

cento, os cantri~uint.s poderão dcdu:ir valor €Quival.ntt ao
.Hce~entedc Que trata o artigo ~ntlrior.

tributos federais.·

t.~t. SR No c:xerc í c i o li n~llCi i 1'0 de i'~ur;..,;ão do

illl.nsto territorial rlu'al .:ionllr:n:e l...ud;~ão !:icr ...-tr"':'..lliít:\dos a::.

dispêndios ~1'.. tt.Jados no exercício' anterior, v.d.do o

••ravelta..cnto da C'ventual' exccdent. eM exercíc ias

Do IMPosto de ~~nda devido,.49Art.

ConcebeMOS €'5tas usinas CORlO emprertnd imentos

eS!SRncialnumte di\. iniciativa prlv~di\. Para estlnluli\-los,

contudo, st!r~ neCEssário garantir a oferta dE' matiria-prIMa,.

detfda pelas nlunlcicípalidt.\dE's. Daí l\ nossa iniciativa deSSE

usinas de reciclagem·no país.

prograMa j á se f i zerõlll\ !umt i r.

AcreditaMo'" que a intenslf'Jc~ç:í\o dos proces$OS

adequados ,dJ!' coll!'ta e de tratanll'mto do lixo, ofertando

lnatErial recicl-'.vel, deverei I!stlmular o apareCil\lento d«

instrUMentos t; tlCESSÓr ios dest Inlildos a e:-:CCIJl;~~O éos projeto5

de 'loi~sti\h1l:'nto €" íl6: rf:flore,;;tamento, apro .... i"ttios na 1"orma do

artigD anterior, .ficam .sentos do imposto sobr~ prodlJtd!i

industriali:ados.
. ?arâgrat'o ·mi,C:.o••').; tI~n"i IH,' ':lle ~r",tf'l ~ste

art i go :iD poderão. ~~':: 10"';E'n a c..:l 5 )\PÓS o oecl..tl'e:o de três anos

contados de su~ .aQUisição. s~lvo PMg~m~nto prevlo do .mposto

.ue dtixou de SEr P~go. d~vld~mente corrigido. ou salvo ~

outro executor dE projEtO.-de i'loresti\mr:nto QIJ l'"ef'1orcstallllento

qUt atenda ao di!>p015to--n~ ~rt. 5!2:.

projeto de lei.

Ainda no sernt ido de E.'st imular essil. I)Tt'rta de

conlponente5 recicll\vE'i~ e taMbénl Qil.rantir a sua r'eciclil.genl

ellll rRSlI(;es Atais c~rent:es, com maiores dificuldades dI!

suscitarem o Intere5~e único da inlclativa privada, i:\bril\los

ta..bÉm ° .,spaço· par~ ° Poder Público poder criar "OCI"d\·.I~

dI' economia "ista volt~das para a reciclagem do lixo. l"

Art.

Visando a eTicl~ncia da coleta, trataMrnto e\
disposição dos resíduos sólidos sugerimos a eventuõll criação,,

de consoórclos interMunicipais.

o lucro obtido,. pelas nllJnlclpalídades, n.i venda de

COMPon.ntes r~ciclávei5 ou material reciclado reverterá para

da Lei nQ S.'7~,. dt 31 de julho de i99ê (Lei ÓF Diretrizes

Orc:alll'ntár i as). . o Poder E:-:ecut i 1,10 env í aril ao COngrr~550

Nacional projeto ar l_i QUE indique o montante da r~núnFla

foiscal d"corr~ntl' da lsrnc;:ão or"vl"st. nl:'!it~ lei. beM C"DMO as

despcsas QU~ sErio automat icaMEnt .. anul.das.
Art. 82 I) Podl'r E:-'f:cut ivo rE'gu]dIUEnt~rá vsta

lei no .razo de sessenta dias.
Art. 9g Esta lEI entra EM vígor na dat~ d~ sua

a Manutenção de serviços PYblicos. public.,io.

contr"rlo.\
Art, 11. R.vogaM-5~ as dl5POSICôcs

o objetivo dttt-,te projeto c1tt lei é expandir e

consolidar, por todo o país, uma novi'. mentalidade COM
';USTIrICAÇllQ

re}íi'ção à dlsposlçao dos dejetos urbíi'nos. Os prool:edinumtos

dos rRcursos dos município,;. amenizar a problemática do lixo

decorrentes de IJnta nov« postura dE'verão permit ir .1 economia

i\ partir das cidades mÉ'dias. e atuar EfE'tivlll\l~nte na

prEservação do hllt lo i:\blb I ente. Efit1\fi são PYlE'ocupações

atuallsslmas, pr Inc ipalnlftnte dos paíSES desenvolvidos de

'.Itant~' .ncant i'Jflda nas duas lílt iMa5 dÉcada.s,

a at ivldada de 'lorcst~Mcnto .. rrf'lor.staMento a.tIJaIM~ntc não

41 ....." d. ince~tiYo•• Ne.t~ MOllltnto. IlM QIJC ganhaM cada vc;:

.ais' ••,aco 'as ca...an"as ,rcscrv~ciDnlstas do MCIO aMbiente,.._

Co. a RlgotaMento das fontrs n~tur.'. dI'

recur.os florestais,. iMPõe-sI' • for Inal: 1i\o dI' norC'st ••

,arti'iclals COM vist"ft" t ;:'JrnrCllll'nto dE' m~térii\-prlmill. par. _

indústria dI' papel f; CElulose, pi\ra Indústrlll. sidrr'".jrgica,

COMO C."yMO vegetal, ~ D.ra a indústria Madeireira .M SEral ~

seul .rt~fatos. AléM disSD. elas \contributa para ~yitar a

eH.lorasio 'r~dat,rl~ d~s Ma\a~ QU~ 31nda rtstaM r. nOSIO

.a/., I' ;:Olor.... pr'"ç:-sErvaf. ..h,l Lft; ~DJo l/'AprOprlO ,ara o

desenvolviMento de .~ íVldadrs I • .,. icol •••
de 1992

Oeputildo

Sala das Sessões,

queM deYRM05 assiMilar e 51!guir tal exemplo.
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Art. 5' As despesas resultantes da execuç60 desta Lai
correria A conta das dotações consignadas no orçamento da Unilo.

:; !t 'V::"~C..S~,,· ".~/~,·~'~/II,:" _"f,r~k"";/J~

Art.~ l' o venciment~ b!.ico dos Ministrol do Supremo
Tribunal 'ederal, a partir de l' de novembro de 1991, ~ fixado em
Cr$ 1.615.670,00 (Hum milh60, seiscento. e quinze mil,
.e!acento. e .etenta cruzeiros).

Far6grafo 6nice. A verba de representaçlio mensal do.
Mini.tral a que se refere este artigo continua a corresponder ao
ro~~:b;~a~e ~;~;~elecido pelo Decreto-lei n' 2.311, d.. 18 de

Art. 2' O. vencimentoA estabelecidoD no a:rtiqo
.nterior e .eu par4qrafo Onico ser!o reajustados nae mesmas data.
• pelol melimoll 1ndicel adotados para 08 servidores da Unilo.

Art. 3' AplicllJ11-se aos Ministros aposentados do
Supremo Tribunal 'ederal as dispo.içOe. constantes de.ta Lei.

Art..1 Doi vencimentos previstoa no art. l' • leu
per6grafo 6nico e do. proventos de aposentadoria a que se refere
o art. 3', lerAo deduzidas aI parcelaa correspondente.,
aufarida., d...d. li da novembro de. 1991, com base na Isgi.laçAo
vigenta.

de dl"«s~ do -verde-, parado:.;alfu:nte não há incrnt ivos

••pl'c('leos ,.ara a. 'orMação éc 1lorestas artificiais.

o. orojetos de t"lorestallllento e re'lorestallento

eM i ••• grande .s'oi'c.o ..; .. capital nos anos ;niciili~ dI' sua

.x.cuç;.~o, tendo IZIl vist. os CIJstOS op.'racionais de- plantiô •

aanut ~nç:So das árvores, d i r i c i lAl'E'nte '5uport.ado por t.equcnos I'

.édios propri.tál"iàS rIJl"ai •• Seflll d,jvidiil, t,."&ta-51' de atividade

qUI' nccl'.'Sita de' apoio do poder Ql.Íbl ico p"ara d.5~nvolv~r-5••

Ness. 'Sent. ido, I::Oft'l vistas do tst Imula... ...

"or••ç:io de rlorcstas artificiais, tenho a satisfaç:ão de

••,.é,.ntar ~rDjtto dI' lei concedendo bcn.fíc los fiscais, no

âMbito do iMPosto territoriQ,] rural, imposto de I"'f:ndôl e

ia.osta sabre produtos industriali-;:ado<s, aos contribuintes do

i.,osto tf:rritori'al rlJral Que d..senvolvl!'rem atividades de

'loresta.ento c reflorEstamento.
Assim. ~e;o o ~poio dos nobres MeMbros do

Cong"..sso Nac: i onai para a proposta' qlJ" oril apresento.

Art. 6'
p~l1caçlo.

Esta lei entrar6 em vigor na data de .ua

Breell1,., ea
e 104" da Rep6blica.

de de 1992; 1711 da Independ~ncia

Dilp3e aobre a. diretri... erc;_n
dria. paz'. o ano de 1"1 e di ou
ua. providencia••

A Constituiç!o Fe-deral estipulou, em seu art.
37, XI, que a lei fixar6 o limite m~ximo de remuneraç60 do.
aervidore& püblico6, observados, corno limites mAximoa e no
Ambito dos respectlVOG Poderes, O~ valores percebido.. como
remuneraç60, em elpécie, a qualquer titulo, por membro. do
Congresso Nacional, Ministros de Estado e Hini.tro. do
Supremo Tribunal Federal.

A ConstituiçAo estabelece f de outra parte, ea
.eu art. 39, , 11, que a lei aGGe~Jrar6 isonomia d.
vencimentos pare cargos de atribuiçOe. iguais ou
assemelhados do meomo ·poder ou entre servidores dos Poder••
Executivo, Legislativo e Judici6rio, ressalvadas ••
vantagens de car6ter individual e as relativa. l natureza •
ao local de trabalho.

dR 1992.

.. 1"0.

dR

:I..lho1lII" 1.014,.. 31 ..

..........................~ '..

eAPhOLO IV

o principio da isonomia entre .ervidore. da.
tr&. Podere.. , ocupa:otes de cargos; de atribuições iguai. 011
e.semelhadas, pre,~upõe que 05 limites m~ximos, a que ••
refere o citado art. 37, XI, guardem, entre si, relaçAo d•
equivaUncia. Elevodo o limite m~ximo em UlII Poder, cwzpre
ajustar os limites =4ximos dos outros Poderes, em ·ord... •
que o principio ca isonomia, entre servidores dOI tr6.
Poderes ds Repllbl1 ca, opere, na conformidade do e.plrito e
51stema ds nOVA ord~ constitucional.

Art:. 50 QlIlllquer pro:lato .. lai que _a .... ..,li.
lHac;lo. :lace.~iyo ou beftt'fIcio de naturaza uibutiria • financeira,
... alo ••teja _ Yi90r na data de publicação dluta Lei, • que 9119
.fel~ .obra • receita ••tillaa. para OI orCa!llftntol a. 1"1, le-eftta
~r' ..r apro't'ado caio indique, fun4uwntaduente, •••t.iJqti".,da
ftalDcia .. reoeiU que acarret.., beII cc.o a' d••pe... , _ idlnt.ico
_taaUi, cpe ..rio anulad•• , .uu.&ticaMnt.e, AO' o:rG~to. dO

-.releio referido, 11&0 cabeDClo ADulação .. ".pe.a. coroaua e caa
~i'.GÓ"a .. ~Yi"a.

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

PROJETO.DE LEI N° 2.592, DE 1992
(Do Supremo Tribunal Federai)

MENsAGEM N° 17/92

Dbp5e .obre os vencimentos dos Ministros do S~prell\O

Tribunal Federal.

2. Da aplicaçlio do di.pooto n•• ResoluçOes n" 17,
de 16 de dezembro d. 1991, d. C&msra dos Deputado. e n" 15,
de 17 de dezembro de 1991, do Senado Federal, re.ultaraa,
para OI membroG do Congresso Nacional, cubl1dio. no valor d.
Cr$ 3.056.709,73 e representaç60 no valor d. cr$
2.~45.141,32, .omando Cr$ 5.202.458,05, ... ~1fra. referentea
ao ~. de novembro do ano próximo pa...do.

Reproduz-.e, ao.im, a .itusçAo contemplada na
:!u.tif1cativa que e.te Tribunal enviou li C!mara dos
Deputado. com a Mensagem n' 02/88-G, de li de dezembro de
191', acompanhando o projeto que se converteu na Lei n"
7.721, de 6 de janeiro de 1989.

latlo COIllO agora, para tornar v1tvel a plsna
execuçlo do e.tatu1do no art. 31, incisos XI e XII, e o srt.
It, • li, da Constituiç60 Federal, em virtude da. j6
..ncionad... Re.oluçOe. da C/lmara dos Deputado. e do Senado
••deral, jUltificft-Ge • proposta constante do drt. li e
parigrafo 6nico do Projeto, no sentido da fixaç60 dos
'Vencimento. dOI Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
valore. que guardam corre.pondência com o estabelecido para
o...~ros do Congresso Nacional.

3. QUanto /l fixaç60 do. vencimentos dos demais
cargo. da magistratura federal, o Supremo Tribunal Federal
abltfm-ae de formular proposta, tendo em vistA a compet6ncia
privativa dos Tribunais Superiores e do Tribunal dR Ju.tiça
do Di.trito 'ederal e Territ6rios, previota no art. 96, 11,
"b", da Con.tituiç60.

(As COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAçAO _ I I!: DE

CONSTITUIçAo E JUSTIÇA E DE REDAcJ\OI.
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Título 111

SeçioD
Dos Servidores PúbJk05 CMs

Capitulo~1

DA ADMINISTRAÇÃO PóBUCA

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CONSTITUIÇÃO
REP'ÚBLICA FEDERm'IVA DO BRASIL

1988

Art. 39. A União. os Estados. o Distrito Federal e os Muni
cípios instituirão. no ãmbito de sua competência. regime jurídico

único e Dlanos de carreira para os servidores da admlnl5troç60
pública àireta. das autarquias e das fundações públicas.

I J" A lei asseguri'lré. IIOS servidores da lIdminlstroç60
direta, Isonomia de vencimentos para cargos dea~
igulIis ou assemelhados do mesmo Poder ou entre R
dOs P~res Executivo. Legislativo e Judiciário. reS5ll1v11das as
vantagens de carilter individual e as relativas 11 natureza ou 80
local ae trabalho.

XI - a lei fiXaril o limite mltximo e a relação de valores
entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos.
observados. como 6mites mltximos e no ámbito dos respectivos
poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie,
a qualquertítulo. pormembros doCongresso NacionaJ. Ministros
de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus
correspondentes nos Estados. no Distrito Federal e nos Territó
rios. e. nos Munidpios. os valores percebidos como remune
ração, em espécie, pelo Prefeito;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário não poderão ser superiores IIOS pagos
pelo Poder Executivo;

Art. 37. A administração pública direta. indireta ou funda
cional. de qualquer dos Poderes da União. dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá IIOS princípios de
legalidade, impessoalidade. moralidade. publicidade e, também.
110 seguinte:

AItro". AlL'" AI. derpesu -wt&nw ela tuCUçio desta LeI c:onerlo à CClDta dM
v ,; r.. 'dotag6ea con'iCX'adu DO Orçamento da Umio.

AlL.,.. !:ata LeI entra em vlcor Il& d&l& ele sua publiclçio.

AlL'" ~VOl&lll"" o Decreto-Lel n. 2.018 ('l, ele 28 do IIW'ÇO ele lll13•• elo
11I&II cIlIpoelçOu _ conlrálio.

1011 &amq - l'%uIdente da BeP1ibllcL

,/DIlQ BrOUIll'Il.

AfJ E"/(A IM PEI-VeJíA ])A-

DECRETO·LEI N. 2.371 - DE 18 DE ~9YEM1ÍR() DE 1987

Dispõe sobre os ~encimell/os e a rl!préienlaçiio mensal de~ida
aos "r~idores que especifica. e dá oulras pro~idências

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
55, item III. da Constituição,' decreta:

Art. 1.· Os vencimentos e a representação mensal devida aos ocupantes
dos cargos de natureza especial e aos membros do Poder Judiciário da União.
do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas da União são os espe·
cificados nos Anexos deste Decreto-Lei. .

Art. 2.· O atual valor da vaDIagem pecuniária a que se refere a Lei n.
7.374 (I). de 30 de setembro de 1985. fica reajustado em 32,2% (trinta e dois
vírgula dois por cento).

Art. 3;· O deferimento da gratificação a que se refere, o Decreto-Lei n.
2.357 ('). de 28 de agosto de 1987. com as alterações feitas pelos artigos 11 e

12 do Decreto-Leí n. 2.365 ('l, de 27 de C>.:!ubr6 de 1987, ~ estendido aos funcio
nários pertencente> i caleiloria funciona: cc Fiscal de Contribuições Previdenciá·
rias do Grupo de TribUlação. Arrecld~ e Fiscalização, insthuldo na conforml·
dade da Lei n. 5.645 ('l. de 10 de de=;,ro de 1970.

§ 1." O valor da gratificação I se deferida aos funcio~lários posicionados
na primeira refertoeia da classe inicil1 Óé categoria funcional de que Irata C>lôC

"rtigo. mediante 110 do dirigen~ do IU~luto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social. ~ fine!:: em Cz$ 16.870.00 (dezesseis mil, oito
centos e setenta cruzados).

§ 2.· A. demais gratificações .cri:> determinadas medil;nte a varilção do
valor fixado ncote artigo, li razão de 5~i (cinco por cento), em relação b refe
rências anterion:s.

Art. 04." Oi efeitos financeir~ 41eomcntes do disposto rios arlÍgos 'anterio
res vigoram a partir de }." de outubro de 1987.

Art. 5." Os vencimentos. proventO! e benefícios devid05 aos servidores de
que trata este Decreto-Lei. bem como ... pensões serão reajustados em 11.1 % .
tonze vlrgulaum por cento). a partir dc L" de janeiro de 1988. sem prejufzo
do reajustamento previsto no artigo 8.' ri.:> Decreto-Lei n. 2.335 ('), de 12 de
junho de 1987.

Art. 6." NI Iplicação deste Decret:rLei será observado O disposto DO De
Clelo-Lei n. 2.355 ('), de 27 de ag05to de 198J.

Art. 7." A despesa decorrente da execução do disposto neste Decreto-Le!
correrá li conta das dolJlções do Orçamcn:o Geral da União.

Art. 8." Este Decreto-LCi entro e:n \igor na dala de sua publicação.

Ar!. 9." Revogam-5C as disposições em contrário.

José Somey - Presidente da RepúbIic:a.
Luir Carlos Bnuer Pueirll.
Aluiria AllIA

.....a~ - Dl: I ])E J.L'lEIRO DI: _

'Dúp6c .obre OI NllCÍmmtoa /fQa JliIIlItnlI tlIl SuprtrnO 2'rllltmG1 ,fIUonJ

O Pre&ld.mla ela llepI1hlIcL

?aço aabar qllt o conçesao NacIocal doenta • IIU undoDo Il Ilel\llDta LII:

.t.n. 1.. O ~to buico doi 1lIIlls::oI do Supremo Tr:lbunal v.dera1,
~ ela S do 011= ele 1m. , fixado :c nJor ele CZ$ mzo.oo (oItoeeato1
~;. oito mil e _tos .clDq1lenta r:::adolIl.

~
o único. A verba ela represent.>;io mensaJ doa loIlnilt1'os & q1II ..

, -.. BrtlIo ClXltlnua & correspor><ler 10 percel1tUa1 erstalltIaeIdo pe\O ~
JI. U'lt (,l. ele 18 de novembro do 00.

Art. 2.' A~o a4lcIonal por lC:;>O de serviço lerá l:aJc:ulada 111 buI
da S'* (clnco por ...,to) pOr qiilnqiWllo Qe serviço. IObre O lenc!me1lto búlIlO
e a repruenlaÇio.

t 1.. , Pala a pt.Wcaçio adlcIonal de ~... trata ..te 8I'lIIO. Ieri oomputado
o tempO da ad1OCal:1l. a~ o DWdmO ele LI lqUinze) 1llOl, desda. qua lIio _
mitanta com o te::po ele aervlço público,

t 2: A nmu:><:açio doa Wnl&troI do Supremo Tribunal Pederal, eonaIdar&
40 o básico. a _=- ele repruentaçio a n:.talens peasoaIs (l(lIclorWa por ..
po de ..rvlço). llA.o poder-i uU....paaaar o =r.e pTeV18to no a:t:Ilo 2'1. lIIcIao m.
ida COIlattt1llçio hcIetal.

AlL I" (Vetado).
AlL." ApUeatIHt 101 Wnlatrol apooentldol do S1IprmlO 'l'rIIlwlal l'tda:aI

.. d!apooIIç6ea CllI>Itallla8 cle5ta lAl.

AlL." Os Ye:lClmentos e vanta&ens lixados nesta LII licorario & put1r ele
I ela outubro de 11l8l. cleduzjdaa u puce!aI correlpondama autel1d&a, daIcle
ctio. com bue na~ 111_



4580 Terça-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1992,

Titulo IV expressamente, a Resolução n· 68, de 10 de dezembro de 1991, do Senado
Federal, e demais disposições em contrário.

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
SENADO ,FEDERAL, EM A'~ DE DEZEMBRO DE 1991

/l,-
Lt 'lCapitulo 11/

DO PODER JUDICIÁRIO

Art. 96. Compete privativamente:

U - 1IO Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Supe
riores e lIOS Tribunais de Justiça propor 110 Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 169:

b) a crillçilo e a extinçilo de cargos e a flXllçilo de venci
mentos de seus membros, dos juízes, Inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos
que lhes forem vinculados;

./

( Ü(1I\I~.~~
SENADOR MAURO BENEVIDES

,/
/' PRESIDENTE

IJaft.. O p,...,j.d:. çf ,(...". "< ~ .:l. .33'l- 4 jgI~ j:r.".,."... Ir...

""""< LV' K. •2.::r (elo ":f. "5!J . 91) -"> 2... ,,~

IU;SOI.UC;M N9 I 7 , DI; I !I!I I

Dispõe sobre o oplicoç50 de índices de
rcajllslc !Jarn execut50 do disposto no aTti~

gO·j9, do Decreto Legis13tivo n9 64, de
1990.

t:onsil1crando (tUe o art. 79, (11) J)ccreto Legis
J;I t i \'0 dispõe que a remuneração tios parlamentnres será reu=

JlIstnua por Atos das Mcstls da Câmilra dos Deputados e do Sen!
<.\ol=edcral;

Considerando que o Poder Ex~cutivo vem conce

dendo rctljustes em percentuais diferenciados, em datas dive!

Dispõe sobre a aplicação de indices
reajustes para execução do disposto
art. 7- do Decreto Legislativo n· 64,
1990.

Considerando que

reajustes ~e farão na mesma datn

de uo pelos SeT,:idores Ut1 União;
no
de

tal artigo determina que 05

e no mesmo percentual fixa-

Federal,
a seguinte

Faço saber que o Senado Federal:

considerando que o art. 7· do Decreto Legislativo n· 64,
de 1990, di8PÕ~ que a re=uneração dos parlamentares será reajustada por
Atos das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;

considerando que tal artigo determina que os reajustes

far-se-ão na mesma data e no mesmo percentual fixado para os servidores

da União;
considerando que o Poder Executivo vem concedendo rea

justes em percentuais diferenciados, em datas diversas;
considerando os percentu~i5 de reajustes aplicados aos

vencimentos dos cargos de Secretários das Secretarias da Presidência da

República e outros da mesma hierarquia, no Projeto de Lei n- 2.339-A,

de 1991.

RESOLVE, e eu, HAURO BENEVIDES, presidente do Senado

nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo

sas;

(:on~iflrr3!:do uS lJcrccntuais concedidos ao

1'~:ljllste JOf vencimentos dos cargos dos Secret5rios das Se

t:rt'tarias da Presidência da República c outros da mesma hie

"arlluin, '\0 ProjC'to Je 1.ei n9 ';,339-A, de U.l91,

1':1(0 ~aht!r que :1 câmara dos Ueputndos apro

\ 1)11 C l~U prolllu I go a ~c~llinte Hcso ludio:

,\rto lI:'. Pnr:l o~ l'lciro':-; du ar·tit~o i9, "" U!:.

l'n-to I.c~is.lati\·o 11\' fll, tlc 1~19(1, l' aplicacão ,105 índices dg"
rorcnc:.iASl~ do Projeto de I.ci nl:' 2.339-'\, de 1~ltq, a ~Iesa

J;I l'~mnra dos llcput:luos rar5 illci~ir o lJCrCcllttl:l1 de 99,8b7~~

F-ohrc a remullt'raçiia. uo~ 11C"J1l1t:](105 ,,"iJ~I'J1tl' 1~1l1 1\' de nove.bro

..te J !J!J].

Art. ~~. Esta Resoluçüo entTn em vigor na

..t~ll;l til" ~ua puhlicaçào, produz efeitos desde 19 de novembro

de ] P!o!l, e l"e'\'oga, expre:;samente a Reso) uc50 n9 16, de 5 de

d~=C'nlllro UC" 19~1, e demais disposições em contririo.

RESOLUÇÃO
N- 'z, 5 , DE 1991

Art. 1- - Para os Afeitos do art. 7- do Decreto Legis

lativo n- 64, de 1990, e aplicação dos índices diferenciados do projeto,
da Lei n- 2.339-A, de 1991,' a comisllão Diretora do Senado Federal fará
incidir o percentual de 99,8674 sobre a remuneração doa Senadores,

vigente em 1- de novembro de 1991.
Art. 2- _ Eat« Resolução entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo efeitos desde 1- de novembro de 1991, e revoga,

Câmara dos

Mensagem n' 17/92-P

-Dep~~l

IBSEN PINIlEIRO
Presidente

Bras11ia. 17 de março de 1992.
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Senhor Presidente, Just i" i caçio

Tenho a honra de encaminhll.r li. Vossa
Excelência, para a apreciaçAo do Congresso Nacional, nos
termos do art. 96, inciso lI, alinea 'b', da ce,nstituiçllo o
anex? Projeto de Lei, que dispõe sob~e 11 fixaçllo 'de
venc~mentos dos membros do Supremo Tribunal Federal
acompanhado da respectiva justificativa. '

. O DbJ~t Ivo dl'st .. projeto d~ 1.."1 i esttnder taabtf.
aos aposentados.. dI'. qualqUEr idade, a gratu Idade no u.'sõ ése.... ·

transportE'!i coll'tiv.os. urb,,:nos rodoviários>, flErroviarib.···ct

allluavi a'r ios. Esta.. três' catrgor ias fora. r ...saltádà. Ir.
função da diversidade- do· JI~io urbano, ,"xlstente.r. na••o"I

Pais;

acessa,..f'inancciros,

... class. dos aposl'ntados; bc•••crltlcada, haj .. ,
coa os rRndJMentos que pC'rcrbt:, precisa slrr btn..f"'ciada ca.

o transpo... t .. urbano gratUito. Par. todas as PI'SSO•• d•••• '

classe, i chegaó:a. a hora d~ I,lSuf'rt.llr d~ a19uns direito. "'1"
lh~s pr"'l'Iitl\M 1I:v..r u.a 'E'~;$tint,a mais aMena. co•••nOf

, .
à p ... ôpr ia ... ea] izas:io

pes~.oal, na ... i·.:'idadt, após todos os. ~nos d.. tr.hal.ho·,~/:

sa.c.rU'íl:io t:oa q~e ·contribuír~. para o anvrandtciatnto de
nos.a n_;:lo.

a

Ministro srD.EI SAN'nHES
Presidente

~alho-me da oportunidade para reafirmar
Excelencia protestos de alta considera,llo.

~.

VOSSA

Excelent1ssimo Senhor
Deputado IBSEN PINHEIRO
DD. Presidente da 'Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF

o t,.ansportlr colct ivo é, dentr·.. os servicos

~úb]lcos possív.,is de sere. t:ornado5 gratuitos. 'Jm

instruacnto d~ grande valor para os ~posl'ntado5 at ing ireM

novos pataMarl'S de ...rali::acio P1'550al, disponivt:'ls na nos-;a

c ivi1 ln;io Moderna.

PROJETO DE LEI N!! 2.593, DE 1992
(Do Sr. MlIlIhoz da RDc:ha)

Institui·passe livre"aos a~osentados de 'todas &5 idades, nos
transportes urbanos, rodoviários _ ferroviário~ e aquaviários.

Oev..aos, pois. facilitar os Mcios .. no ~,.bito dos

transpo,.t•• urbanos .. p;ar;a que iI laensa classe de- apost:nt~dos

•• todo o.País nio encontre bar.... iras c;apa:i:ts de lhe i.pedir

a consccuc:ão d.. seus obJet ivos c tatí'btfM dR seus id.il.IS, os

aais huaanos.

(Js lDllSS(ES DE VIN;.1D E 'Il1AN5roRI'ES, ~LVIMEm'O \Il!lAOOE INI'EIUCR;

! IE WISTl1lJICI\I) E JUSTlCA E DE RE!W;lD(A.lIl".S4) - AIIT.24, IX).

Coa este ·proJeto de l .. i tradu.õ:illOs nosso Justt

,..conht:'cJ ...nto ao trabalhador aposentado te nossas intenções

a. aais huaanitiria5.

Q Congr«sso Hac;or\-.l dtc.l"tt:~l

.,Arot. 12 Fica instituído. fla todo o

ft.cionJll" o ·passe 1 ivl"'c· ao. ilPos.nt~dos, de

idades, para a ut i 1 i:ilCio dlr transportr~

rodov\~rios, rt~roviirio~ t ~quaviáriQs.

d i"re-ta...,"Itt p .. l0 pod~r públ i co.. ou por

CgnC~S5IQn'ría.. d05 5IlrViç;O!_........ Pr..i~1 icos de

col .. t Ivo, 6M 1 inhils re9ularis.

t~r"it6... jo

qUaiSqUllr

urbanos,

operados

e_presas

transportE

de 1992

De,utado HU~rlOZ DA ~C~-;;:---rj
,J 1Q' O.. s«rvic:ot. de transp~l'"tcs slIrlet Jvo. ou

espcc j;ds nio sio cobertas p.. lo ·p,~ss" 1 iv... e- inst ituído
Dess. l~i.

22 Ent.,nd..-~c por servl~Ds de ~r.nsport~~

selei ivos ou ESPCC iai.; aqUEles qu.. ap .....s~ntcm

caracter íst icas E:1.traord inár ias d~; capac idãt.de de lotaç:ic.

conf'ort~; velQcldade, f'rrqüincia, regul--.ridade, ?ErClJrso.

PROJETO DE LEI NlI 2.594, DE 1992
(Do Sr. Antonio Britto)

Dispõe sobre as Diretrizes NaC10nals do Transporte Coleti~

vo Urbano e dá outras providências.

SE'US territórios.

le I srri\ rr9ul&Mentada pclo Podv'

sesscnta djas il' contar; d.. ~/

A... t. 22 05 apostntados, p..... 'a:crt:;. Ju.s ao

·passe 1 ivr~·. dttverão cOJl'lprovar a 'sua condlç-Slo. "••

r.-presas 'pr~stadDras dr: serviços <tE- transportr:, ru:diant ...

• pr..s ..nt~çao dr documento hábil.

Art. '32 Esta

Euecutívo no ~ra=o d..
plJbl icaç:i~.":

Art. 042 No prazo de s~55.mta dia.. ap16s sua

r~lulamE'nt.c:iQ, 05 estados" ~un it: ip ios ,d ..y·~rão l~d ..qua~ sua

lE'$ii51.c;io ao di5PostO n..st a r; 50b pena d.. ter••

c.ncelados "invest iMentos f'~dr ai5, no setor tr.''lsport .. , ••

Art. S~ Esta lE"i entra ea vigo na clata de sua

pUblicac;i~.,1" l~.• I". "_'J:::"~'. ,c.'L "<'1.':: .~ ...;.. :'J :./.: c1:.,;(t1 :'.PJj ~J
~~~. 62 R~YOgaM-5e ~5 dispo5i~õc5 «. ca~tr~~~~fi~!3

(AI'ENSE-SE AO I'ROJETO DE LEI N2 4.203, DE 1989).

o C~ngrQ~~o N,acional decreta.:

TÍTULO I
Dos Principio~ Geral$

Artlgo lQ - Esta lei dispõe sobre as Diretrlzes Naclo
nais do TranSPorte Coletivo Urbano. determlna a forma de atuação
d.J. União nl!5~e setor e e5típula as condições para ' .?pà5'5e 'de
apoio federal a Estados e Municípios

Àrtígo 29 - Definf!-se TransPol'"te Coletivo Urbano como ,J

serviço que proporciona o deslocamento de pessoas e bens em Cida
des, regiões metropolitanas. aglomerações urbanas e microregiões

Paragra.fo· único - O transporte de pessoas real iza-se sob
ti. formas públiCa. e privada O transporte públiCO urbano dbrange
.5 c.t.gOria$ col~tiva e indlvidual

Artigo 39 - São serviços de tr-anspor-te públlco coletivo
ou individu.l de p.ssageiros aqueles que realizados sob a ~espon-
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s.bilidade de operador legalmente constItuído sejam ~cessívels
todos que pagarem os prel;O$ fIxados pelo Pode ... PúblICO, seja
através de dInhelro ou bilhete$, ..:tu ~L.le se benefIclarem de 3r.;l.
tuidade prevlsta em leI. observado neste últImo caso <J dISposto
no artigo 12 desta leI

Panigrafo únICO - São p<'1..ssagelr"OS .:as peSSOdS que -:;e uti
lizam do transporte na,t::> condições" mencionadas no "Ct:lput" deste
Artigo

Artigo 4Q - Define-se SIstema 101:.;1,1 Integrado de trans
porte urbano como o conjunto que, envolvendo todas as modalidades
tecnológicas é formado pelos seguinte!> :iubsistemas' VIárIO. de
ci rculal;ão e de trdnsporte. este ú'1 tIme abrangendo transporte
de bens e o transporte coletlvo urbano

Artlgo 5Q - O subslstema de transporte coletlvo urbano
compreende o conjunto de entes operadores publicas e prlvados. os
equipamentos. im;talar;ões, atividades e melOS estatais de adm~

nI5tra'~o. regulamental;~o, ~ontrale e fi5callza,~o que atuem dl
retamente sobre as modal i dades de transporte, á operação dos ser
VlÇOS e as unldades de cone)(io, A gestão desses meios deve ser de

","olde a pOSSibilitar seu usa adequado ao Interesse públlco .
Parágrafo unico - Fazem parte da estrutura operaclonal

do subsistema de transporte coletlvo urbüno e são de competênCia
do MunlciPlo, com responsab111dade complementar do Estado

1) o conjunto de ligac:ões. linhas, derl ..... ac:õel:i. ramaiS,
rotas. etapas e parcela$ de viagem;

11) Q conjunto de mecanismo de arrecadac:ão tarlfária.
inclulndo bl1hetes de passagem, bilhetes livres, bilhetes opera
cionals. vale transporte. bilhetes com desconto. bilhetes de ln
tegrac:ão e Similares.

VII) normas de flscallza.;ã'o l10'5 ·.".~rVlc:a5

ArtIgo 1aQ - 0'5 logradouros t- ~tllfi.C.10S de uso ,.,úbllCO
destInados aos sistemas de tr,;;msPlJrb? de pe'5S0dS 'Serão construí
dos de forma ao garantlr o .acesso ~dequado ."IOS port.ador~s d~ defl-
clêncla físlca ~

Pará!;3T'"nfo 19 - Nos slstemas de I.ri:l.n"'ipl.Jrtt:' coletlvo UI-ba
no onde eX'lstla ;:lrande e permanent~ (oncentrAc:ão ~ ~lrculal;ão de
uc;uár-los. oferecendo I'"IOSCOS permanentes di:)":; ~ortadl')r-r;.$ de 1efl

cl~ncla flslc:a e a terceiros. o Poder Publlco l:.ompetente devera
of~r-ecer outras opc:õeos de '5erVll;OS '=' eqlJlpamento'5 <Jue .=ttendam .i\S

necE,=,sldades dE' deslocrlmento dO<;;i t:leflcleontes, L:om t,~se ~(ll e'5tudo'5
"" peS-=\UlC;dS qu~ tr-.adUi!dlll o dn'5ell) dd t.:OlOurllddde

Pãrbgr"afo 29 - Nao:. ..ldapr,;u;,.ões dos ! C"J:,3radoul O~ "" dos edl
ficlO'; de u":,,Q ~uLJllc,.J .<l.tlJ.:dln~nte .... lIl'l5ti?nh~-.:. . .,.~,-iio ~bSl:ô'f·Vnl1.a'i

d~sposll;ões do "caput" ..,. Pdt-ciy,-afo 19 Jo \JfE'Sentl:: ,"trtl3D :m to
Cd.nt~ ,;,. gar."'l.ntl<'i de <'it:E'SbO ,1dequ""do dS pesstJ.as port~dl')ras de de
flcl·~ncHl fislca

Artigo 19Q - são dlreltos dos u.,;uános.du~ 5I:?rVll;OS de
tran$porte coletlvo urbano, ~lem de outros ~st~belecldos pelo~

MunlciploS e E'5tados no ~mblto de SUds·r-~spectlvas competêncl~~

I) dlspor de transporte em condlc:ões de ~;egur.lnc:JJ. con-
forto e hl9lenp, '1

Ir) ter .1t':e';~o -?,:Ú:ll E "'''''f·,n.·H'8r'!l~ ..:s lnf::tl'"·TI..açúe~ ~abrl: L'

'ttlner.irlo. horárIO €? outl"OS ud.dos F-E"rtlnente... d. úPE"I'ài;â:o de~'!ie5

ser,.. tl;!.JS,
111) usUfrUlr do tran'5PlJtt~ C01t:·tl .... l.) com .·::;'':1uldr-ltJ.aJe de

ltlnerárlos, frE'qlJênCl~ de Vld.gem. il!.JrArl.:l<:j .:t ponto=. h? p<7tr'ada,
comp<'l.tívels com a demanda de serVll;o.

IV) ler ~ârAntla de resposta d reclamdl;.õl?s formuladas
sobl'"P deficlêncld. n<i OPl?t'nl:;dO dos 'iervll;os.

V) pl'"opor medidas ·~ue vJ.sem a melhoria do ...E'rvfc:o pre!'S-
ta do

TíTULO II
Das Diretnzes

TíTULO ItI
Di!. Atuac:ão da União

Artlgo 23Q - Para se quallficarem ao receblmento do .as
t.ímulo e apOlO federal prevhitos no Artigo 20Q desta Lei, cs r1u
nlciploS e Estados deverão demostl'"ar a observâncla das ~lSPOS1
c;ões contidas ne$te Título

Artlgo 24Q - 0$ r'1unl;;iploS que .::te:!::Jrdrem r"P9lões ,oetr'o
politanas. aglomeraçõe'S urbanas ou Ifllcrore!hões estabelEC-E'rão (::n
tre 51. e, ~uando for ú caso. ~m conJun~~ com o Estado. entljade~

de cOQrdenac:~o de planeJamento~ lnVE!$tlmentos e oper~ção dos ser
Vlf;:OS de transporte coletlvo ur-bano de lnteresse comum

Parág(\afo 19 - As entidades r-eferldas no "c.aput" deste
Artlgo serão estruturad,;j,$ par Ml..InlcíPl0S e Estados no âmbito de
SUãS respect 1vas competêncl as, cons 1der ando as pecu I i ar Idades
eXistentes e as legislações t?specificds, lJbservando5 pelo IrHÕ'no:;;
o~ seguíntes princípios gprais

I) Nas sel..l-:S Conselhos DiretiVOs, necessldade de ,-ep,-e
senta~ão do Poder Executivo e Leglslatlvo dos MunlcíploC; e do Es
tado. dos setores produtiVOS lndustrial, ~omerclal e de serViços,
dos lrabalhadorec; do setor e de entidades da SOCiedade C1Vll. com
mandatos cronologicamente deflnldos

11' Renovac:ão dos "landato'5 nos Conselhos C11'l?ti ,'DS de
forma a garantir a continUidade admlnistratlva, de dcordo com os
Credltos fi)(ados por esses Conselhos

TnULO IV
Das condlf;ões pal'"a o recebimento
de el:itímulo e apOlO federal

I) Subord lnação da ,j 1 f-eção execu t I .. ,~ :t. tJln C,:on'ie 1r,o D l r·~

tlvO no qual e!õltarà'o n!,presentados o Executivo federal, o Con
Qresso Nacional, entldddes do'5 setores produtivos, Industrial.
comerclal e de servIC:05, e trabalhadores do setOr" de trd-nspnrte
coletiVO u,'bano, de livI'"e lndlt.:ação Jo~ :+espectlvas ietor-es, i'J

com mandatos r_ronologlC:amente- definldos
I I) Renovação dos ,nd.nd.a tos dos l-epresent8nte~ .j~ forma

ülternada, ("olncldlndo apenas parCialmente l_aIO o mandato do ~xt:.'

cutivo fedel'"al
111) CL>mpetênCl.d para estabelecer ,lletas Je jesenvolvl

menta tecnOIÓglCO, criar e manter bancos de dados de transport.e
urbano, programar e mobllizar apOLO e incentlvos de dlvel'"sôs na
turezas aos Sel'"Vll;oS local~ de tr,;j,nsporte e e'::itlnlular progrã.m,;j,s
de ~eguranf;a e modernlzac:ã'o

Artigo 22Q - Até 30 dias após 03 publlca,"ão Jesta Lei,
E~ecuti.vo Federal submeterá. ao Congresso Na.clonal. <SF'm preJl.li?o
de lnIclatlva dnterlOl'" neS$e -';ê!ntldo o'-lunda do Poder Legl--;l,atl-

~~. m::~~:t~od~,n;~~t~O~~~~~~~~~r5~~~~r~~~~~~ ~ d el ~~~;~~ d~n~ ~ ~:~':~
sobre álcool .automotlvo e gasolina para. no ,nínlfflo, =!UlflZ;? !-,ur
centLJ, de furmd -3. dotar ..:rs t1unlciPloS d~ melhores .:ondll;ões fl
.-.:tnC21r.:lS para B. gestão do tr.an"5Porte IJ,-bano

lhorid das funl;ões $oclai~ das Cidades raclonalldade energetlca.
protec:ão do melO .amblente, desenvolvlmento 1.l?cno16g1co e ~e9urMn

c:a de Cl rculac:iío
Parágrafo unlco - O apOlO federAl compreenderk tl'"an5f~

rênc,lds finanCelra'::i sem neceSSidade de ,-eembolsn, emprpc:;tl,nos.
dval~. ~u~IIIO técnlco ~ ddmlnlstratlvo, estimula dO Jesenvolvl
mento tecnológico E' celebraç;à:o de instrumentos leg'31":; de fJl"Jlítir,a
de tram;porte e trânSito requeridos para a loelhorla do serviço de
transporte coletlvo ul'bano

Artigo 219 - A d.tuac:ão da Untão, conforme previsto nl':!sta
Lei. se dará através do Poder Executivo, por órgão da admlnlstra
dia di reta com competêncla legal para atuar na área do transporte
urbano e organizado de acordo com os SegUlnte'5 prlncípios

~rtlgo 20Q - A Unlão e~timulará e da~a apOlO a E~tadas e
Munu:1Plo'S (lO Lâmpo do tr.an~port~ COlP.tlvo urbano . .(jsando;; ·1e-

dos
-:.ub

sem

Artl!;30 1":'9 - Cdber"'d ",os r1I.Jnl,,;:':Ptu'5 ':15Por sobre cs se-
aspectos dos 5erVl(::Os de transpo,-te coletiva ur bano

1) ·';lstema t"arlfdrl0,
II) -l.tlnerár"io e frequênCld d~s <;,ervll;:OS.
III) tipos de veiculas d empregar ::1 sud lat.3lf:ão n·:âxlma,
IV) ~adrões de ~egul'"anc:a te" IfJ,anutenc:ãa,
\/) de ~n?vliln~ão ,:cntrd. ':-Olult.::ão -:;;onOl""d !? atmos-

3ulntes

ArtlgO 6Q:' 0'3 oõerVlços de tl'"anportes ...:oletlvlJ, lje
qua.lsquer moda.ll da.des. são con5l der.otdos serv 1 c:os !.Jubl i cos essen.
CldHi A tltuldrld<1de da atlvldade pr-estaclonal cabe "iOS t1unlci
PIOS. no 2Kerciclo dos atr-lbutos de plena .:lutonomla gar anti dos
pela Constltul~ão Feder-al, e onde couLer, dOS Estados Os ~ervi

ços poder ser- operado~ dlr-etamente ~elo Poder Públlco, ou delega
dos por este·ô entes estatal5 tJu Pr-1Vddos, ·medld.nle contrato,
contrato de concessão ou contrato de permlssão A licltàc:ão pu
blica fi obr19at6ria. qUdndo d del~gac:~o, ~m -=\ualquer- modalidade.
for fel ta a ente prl vado .

Artigo 79 - A ~once5~ão e a permissão serão ~fetuados

sob condll;ões regul amentada..s, visando o 1nteresse publl co e a ga
rantIa da conC2SS10nál'"10 ou permlsslonário da Justa remuneração
dos serV1C:OS, e formalIzadas mediante c.ontrato com durac:ão minlma
:5uf 1clente para amOl'"tl ZÔl'" 0'3 lnV€stHnent05 real i zados.

Artigo 8Q - Os contratos de concessão e per,olssão
serviços conterão cl~u~sula vedando 3 sua transferênclã üu
contratac:ão. no todo ou em par te, e mesmo que ara lu I tô,
anuênCia do Poder PúbliCO

Artigo 9Q - Os <;ervlJ;OS de tl'"ãnC;porte coletivo devPtTl ser
prestados _d~ forma adequada, efi ciente .. §ie~ra__~ c9,:,.~ínua

ArtlgO 10Q - O Poder Públlco competente ,~dotard. polí tica
que assegure à cobertura dos custos relatl v05 aos ser.... i 'os pres
tados em regIme de eficlêncla e él Justa I'"emunerac:ão desses servI
ços

Artigo 119 - As tõrlfds serão definidas J-Ielo Poder Pú
bllCO Lompetente, que devera apI'"esentat p-m dec.reto os Lritêrlo
utl1 izados

• ArtlgO 12Q - Gn~tuld~des, a.batimentoc; ou Qutr'JS benefí-
ClOS tarlfárlos ~omente serão concedldos quando c J-IfOponente rJe$
·SãS vantdgen$ garantlr d llber.ac:ão dos I'"ecursos flnelnceJ.r-os com
pensatórios neCe$SárlOS

Artigo 13Q - Cabe ao Munlciplo. dentro de seus 1 imi tes
terrltorlals, a adminl~lrüc:ão do sisternll local rnte!óllado de
transporte urbano. referido no Artigo 4Q desta Lel Essa admlnls
trac:ão será tal que assegure a conc.:a.tenac.à:o lnstilu~lonal t= ope
raciond! entre os três subslstemas que constl tuem o sistema loca!
lntegrado, respeltadas as atrlbulções das demaIS esferas de go
verno nessas áreas.

Artigo 149 - Caberá ~os Municípios lmplnntar fncllldades
e garantir prlorldade de clrculação as modalidades de lransporte
coletIVO urbano e aos pedestres

PardQrafo único - Os Planos Diretores e demaHi instru
mentos de poI i tlca de desenvolv lmento urbano ~et-ão concebi dos de
modo a gar.antlr priorldade dO tran'5porte t.:oletJ.vo frente ao
transporte lndividual nO$ $istemüs vlárlOG urbanas

Artigo 15Q - A lmplõntac:ão de todo e qualquer empreendi
mento habltacional. comercial. industrial ou de outra natureza,
quando ~apaz de .acarretar ~umento i>tgnlfi~atlvo de demanda de
circulac:ão e transporte. deverâ ser precedida de autorlza~ão es
peciftca pelo r1unlciplo ou de negOCiação Visando transferIr lJ5
custos decorrentes desse lmpacto para o empreendedor

Artigo 16Q - O processo deCisório de investimentos no
sistema de transporte urbano deverá assegurar a com~atibllidade

dos mesmo com o planejamento urbano local e prever consulta pú
blica obrlgatórla no CãSO de proJetos de malor porte

VI) f'Oni1d":; 1-lÕ'latl'ldS 60 ~ünfor-to I..! -',audt:? ·los
'-0<:' no.; vei culos.
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Pardgrafo 29 - Além da competêncld de coordena,ão ~~tl

pulada no "caput" deste Artigo, caberão também às entidades ali
definld-as"

I) Aprovdr propagtas de inve~timento ~ue envolvam
dPlic~~ão de recursos federai~ e, quando fbr o caso, estaduais

rI) Estabelecer e coordenar política~ caffiuns dp ~ppra

ç:ão, !nCIUSIve integral;.õi!:!S, tarifárias e outras
111) Atestar a observ~ncia das dísposiç:ões deste Titulo

~~gP~~:t:f~~~O de 1 iberat;ão do êlPoio federal, previsto no ArtigD

P.;lrágrafo 3Q - A':S F.ntldades rF.'fertd.3sno ':,aput" deste
Art190 c.on9uz 1 rão processo pt=rmanente de Flane) amenl:::l nas rF,!!ipec
tlvdS r~gloes metr-OPollt.anas, .<1g1amerações Jf"banas di.! nil-rnr"?
giões, devendo ser observados 05 s~gulnte"3 ~"-lncípl(1'; 9l?r,::'llS

n Pt"â20? 'iufíclent.es par"ã el~bor9.c:ão, ,apr""esent.sG:ão Pú
bliC.::'! p. ''laturac:~o fffetlva dos pl.;nos,

rI) proc~~so~~ber~o ~o públ1ca e FdrttPatlvo.
I TI) 1 nd I cac:ao de pa ...âmet ros !T, i n I mos dI? d,::!'sempe-nhc: ape

I aC1CJnal,
IV) dprov.acdo leglsldtiv~ em ':dda 1\:10 d,,:! pl,.aneJdlllenr-o,

com perIodicidade fixada pelo Leg!slatlvw Est~duàl

Artigo 25Q : Os Mun1cíPios que integ ...arem reglõe!: metl""O
Rol i tanas, aglOmeral;oes lu·bãnas e mi crore~;nões def i n1 rão nos seus
l·e~pectl.va'i planos à rede L iSlca I?strutural de tt"ansPorte coleti
vo, entendE'ndo-se como ta I Q conJ unto de y 1as onde '52 CClnc:cmtr.::HII

{~~7~~~u:~u~~~á d~o~~~~~:~~ ros, i? nas 'lua IS o ,.,íceSSIJ do transporte

,Art igo 269 - Os entes IJPeradores jl;;,verJ:'o "Idnter .::r-cgl'a.~
mas c.~ntinUO'5 de trelnélmento para seus emprF.gado-=, ·~sseguril.ndo .a
eflCienCid. de desempenho profi6SiCindl, co,n .; abord.:1gem ,je -1wtõ's~

tõ~s referentes às relac:ões-oln C: públiCO, ;, legts:ac:ão pE'l""tinen
~e dO:;~u trabalho l:? aos proced1mentos ,0:1 adotar dur-.ante ,j mesmo

...Artigo azº -.Os t1Uf11C1PI0S e, >::ju8.n:;n f·.::JubEn. ':IS Estados
r:àllzarao a gestao f1nanceira do servIc:o c'.Jm ,aPOlO p.m or'r,amenra
t;ao g~obal anual e plurt,;nual, onde se defln1rão font.e.,; e usos
relativos a investimento e d custeio

P,arágrafo únIca - Serão também IndIcadas em nivel estl
lTlat 1 VI:::l, .3.'5 r"t';,percu'!i'Sães flf1êlnC1?il"".3S Jecor""rente-s d~s~a Ol"'f;.amentd
I;~O no'5 ':'!ubs1stemã'5 viàrio e de clrcul.sl;dO

Artigo 28Q - Os t1unicíPloS E', '4uando L"OubE'I·,
dev~rão demostrar ~ BPllcacÃo f~lta no ~l~tema lo~al

tr,anc:;por·te urbano, definido no Artigo 4Q dest,; Le1,
orr;.amentárlos t'?m nlontante nao 1 nfer lor 3S l·ecel tas
do Imposto sobre ProPl'"led.acle rle Veículos Autcmoto"'~~

Imposto -sobre Vemda a V.=irsuo de Combusti\fP.l~ I rVVC)
Paragl""dfn wnico - Os E-stado'i devE'l'"t:> ~l~Vâl· ,ô:5 aliquotaos

do Imposto sob ... e Pr"opriedade ne Velculo$ Automotores (IPVA> e a
vQlürE.'s compatíveis com a. capd.cIdade trIbutá/'ia do ::ontrIbuinte.
de -fo ...ma a rlotal~ 05 Mun1cíplo,,", dp. melhore~ c..:nndições f1nanr:elras
par.:a d ge'StÃo do transporte urbano

Artigo 299 - Para I·eforço das dI9Ponlbtl idade'=> orl;.:Jmen
tárids dos MunicípIOS, no 5~ntido de custe~r a ge~tão do ~15temd
lOCAl integrado de transport~ urbano, deverão ser ~xploradas n5
<;~gu1ntes fonte~ de rece i t.;lt;

I) taxa-transpo ... te, Incldente sobre o número de emprega
dos as e-mpresa'!i públ icas e privadas serVI das pelo i>istpma. de
transpo ... te coletIVO urbanoj

!I) pedágiO urbanCl, eXIgível jo ~f',1n<;porte :ndivldual
prlvado pelo u'So da rede física estrutural de tran"5Porte t.:oletlvo
urbano definuja no Arti!3o 259 destA Lei

Parágrafo úniCo - 05 lnontantes "'.trrf~cadado$ através da
cob~a~à da t~H~-trdns~orte e do pedágIO urbano, definidos nos 1n
~i$o$ T e 11 deste ArtigO, ~e ...ão vincwlados à um fundo específico
para o tranospnrte col~tiVo urbano

Artl9n ~OQ - ExclusIvament.e para compor d :obertura de
Investlmentos feitos pplo Poder Púb11co, MunlciploS e Estada? de
verão lnstltulr d contrlbui~~o de melho"'la, lncidente ~obre d va
lorizaçio 1mob1llárIa causada por novo~ empreendlmentos no ~erVI

ço de t~anspo~te urbana

A .... tlgO 319 - A apl iC.3,t:ão dos ,-p.cu,·,.;os ~'-PVi'5tu<; W'l'$ Ar
tiQO;: 2S9, 299 e 309 tiesta LeI ~erá feIta, ~udndo ~:or o ("asa .:om
~udlenr:ld das ê'ntldades l1efinIdas no Artigo 249 deo:.ta LeI '

Artigo 329 - O repaSse de apOiO .federal "w ...á f~l te:
~ I) Noc.a~o dos Estados

N
P de MuniciploS que lntegrem

g~oe'5 !netrofJolJ.tarla;;, dgIOmerdf;oec:; urbanas Ou ffilcrDregiões. dtra
v~~ das entIdades defInIdas no Arti90 ?4Q desta Lei

!I) ,No r2~~ nos Me-mai$ ML>nll:1P10S, ::Jireto(,te nO$ m~sm05
, r-ar~gr<lfn tonICO - o rep.as<;;e ·jo ãpoio federal ãOS E'Stados

R Mun1CI P 1':':i í.itados no Inclso I poderá ~er feito dlretalllente 03.0$
meo;;;mos, ate doze ffi(?'5f01S contados d partI:"' d~ publ1cac:ã:o dBlst3. Lei

TÍTULO· V
Das Dispos1ções Finàl~

Artigo 33Q - O Go·...erno Federal, /lO prazo de ses.;enta
d1a~ contados... da publica~ão desta LeI, determl~arâ ~ que ôrgão~
da .adm1nstra.c:ao federal ~erão .1tribuídas BS r"ê~pon<;;.abil.id..l.des \~

encargos q~fOI c.:Ib,;"m ,1 Unlão ~ lmplement,;ora as medIdas neLEs<;árIas
plilr,:! adaPta-IlJs a~ ~r-escl"'lt:oe.,; d~stt:' ,jiploma lo;;'9.1l1 -
hllcal;5.o ArtigO 349 - Esta leI ':"ntra em vigor na data de '.1ua pu-

JUSTIFICATIVA

ConSiderando o dl'.:ipostO no ArtigO 21Q, Inc·lso XX, da.
Con<;ti tuição Feder.al, ..:jue E''Sr-.dbelece B competênclêl da Un1ão para
1nstItuir dlretrlzes par"" o dl'?$envolvJlnE'nto ur""bano, lnclulndo ha
bl taçâ:o, <;=;afleõrnentl") t)à'51l-0 p. tr3nSpQr-t~s urbanos,

considerando o disposto no ,~rtI90 229, Tnc.:.3c !X. da.
Con~t1tui~ão F~der~l, ~U~ ~stab~lece a competênc1a prlv~tl~a ja
União para leSislar 50bre diretrizes ria polltlc.:J noi·cional der
transporte~,

conS1derando o disposto no Arti~o 309, rncI';o V. da
COflstitu1ç:ão Fede..-al. que p.stabelece .a competêncIa dos MLinlcíPl~5

p<? ...a o ... ganIzc1r e prestar, diretamente ou sob regime de concet':sao
ou permissão, 05 ~ervi~05 públiCOS de lnteres~e local, incluído o
de transpo ... te coletlvo, que tem c.ardter essenci..1l;

con~iderando o disposto no Artigo 1739, Pa.rágrafo 39, t1a
Constituí~ão'Federal. que estabelece que a l~i r~gulamentará 3S

rela~ões da empresa pública com o Estado P. a Sociedade,
considerando o dispostd no art190 175 da Constitu1~ão

Federal. que estabelece Incumbe ao Poder PúbllCO, na forma da
U~i, di retamente ou sob regime de concessão ou permi 0;",,:30, :;eOlloJrc
através de li 7it8t;ão, a prestal;ão de serViç:o~ públlcos,

conSIderando o disposto no artigo 227, Parágrdfo eQ, da
Constltuit;ào Federal, que estabelece que a Lei dIsporá sobre nor
'TIas de com;t ...ut;ãa de edifícios log ...adouros e veículos de tr.ans
porte coletivo . .;I !im de garanti~ ac.esso adequado à':S pe~'Soas por
tadoras de deflclenclds,

conSIderando o dIsposto no Artigo 244, da Comstl tUlção
Federal, que estabelec.e que a LeI dlsporá sobre a adaptal;ão dos
atuais edifícios, logradouros e veículos para dtendímento ao dIS
posto no Artigo eE7,

propõe-.,;;E' d COn'11 t..fer.3c:ão da Câmarel dos Depu t.ados, sem
preJuizo da continUidade ,'10 rj~batt:;', F.ste Pl"oJeto de Lel rl~ :>i ....E?-

tn zes N..;iC10nai$ do Tran~pol""te Coletl 'lO U ...bano, -:làborôdo peloi
AssOC1at;ão NaCIonal de r ..anspor-te.; PúblICOS (ANTP), l~Qc"ledade C~

vll sem fins lucratlvos ~ue representa no 8ras11 a União Interna
'-:10nal de Tl'"anspo ... te'i Públlco'5 CUTTP> - órgão cansultor da ONU
e ccngrega Ent 1 dadec:; plÍb 11 cas e pr 1 ...adas 1 i gada-s <-\ps transportes
rolptlvo5 urbanos com o ODJetlvo do 11esenvolVllTiento dos tr·anspor
tes publlcos na'!i cld,'J,des Ll"aSl1~ll·nS titrA.v'é'5 dã pe'5qlu'5d "pllca
da, da rlifusÃo de lnformal;õe~ tecr:lcas ." 010 J.ntercâmhl::l d? r:}/pe
rlênrlds ~ntre os a5soc1bdos

O acompanhamento da$ dl<5çU'5'5Ôes -iue contlrlualn c:enl10 r"t'''a
lizadas permltlrá que o <ElgnatárlD d~sh! Projeto possa,a -=\ual
qu~r momento, inco ...porar a ele fórmulas qU~ ven~lam .3. $er ccrn$lde
radas adequada$ à sua melhoria e, em cansequênCla, da 5Itual;ào do
Transporte ColetiVO Urbano do Pais

A proPosll;ão ora I?}iPosta !:s tabel f:'l:'F.! o ba 11 2ament::l n~quEo:'

r-ldo para que c seto ... det!"ansporte ,eletIVO urbano consIga prc-

mOver a desejado <;alto ~ualitat-l.·.'o em ;,E'U fu.nc-lonamenta.Q,ue ti v..:.
t31 para o desenvnlv1ment.::l ~.Jci.J-~"'conô.-nlco do Br""a511, '-lm país qu~

Já canta com 2/3 de '3ua populal;ão vIvendo em cldadE's. varias d~

la$ com dImensão rnetr·opollt.;.nd
O Pr-oJebJ de Lel t"'a.t.J (.':ld'; ·:firet"'l::es ger";'1-'= pa ...a o se

tor, !lOS campo,; do planeJ.!i.mento, 3e'i-.t'5o ,~ na tiec.;e-nvolvlmfOll'"ltCl das
OÇ-h?l""dt;Õe5 ~úbllC..!l-:; ~ prIvada"". ::om regrds b.3.'E'iICa5 .ie c.jbe ...t~ra dti'
custos e da forma de pre~tal;ão do <;e",vJ.l;o, res~al1.ando a efetiva
p~iorlddde do tl"".an'5Porte c:jletiv'ü 50bre c 1ndiv1du.ll t.? a neceSS1
dade de reforr;o do finanCIamento e melhorla do cont ...ole financei
ro vl'5ando fundamentalmente os di ...eito'ii do cidadão na wtilizar;ão
desse servIt;o públ1CO de natureza essenclal

A proposil;ão reaflrma a opc;:ão doutrlnát'la da Cono;titu.1
cão Federal destacando a respansabllidade dos Mun~ciploS na ge5
tão :ocal do tran~port~ coletivo. sl~tema viárIO ~ de Clfculac;:ão,
de forma 1 ntegrada

Reafi ...ma t,;lmllém ;l';Õ .·'?'5pIJn-=SdbI1 • .:idJI?S .::~ ::·"t,ados =J.
'':nldo no papel de 'SUbSidIa ... ~ .=!estão ,l,unl":tpal :ntr. ~upnrtG técnI
~O, tecnOlôg1Co e, ~m e~p~cl~l ,.cem I""~cur~os ~indncelrns

A Pl""oposta 1nchl1 fo ...mas .;.1 ternatlvas rJe .:.tendltl'lerto b;,
pessoas portoildorCls de deficlências que r'esultem em dlfiCuld.:lde d<?
locomoção. para as qua1S a utll1za~Io doe;, servic;os:l:: tn;nsPcr'te
coletiva com grande concentr..;.t;âo b' cln:ulal;ão de ·.:es50a$ I""ep.-e
senta rIScos permanentes

Por fim, 3. p ...opoo;1cãollAnb?m sinton1.1 ·=om : :::lnJunta
normat1vo que vl$.:J a re9ulamental;ão eo;;peclficd lia ArtI30 t75 ~;a
Constltu1cão Fede,·al ~ que tr'at.;.rá das cClnd1ç5es :;;el'".:tlS ;::ara 3

efet I vadio de conc.es$õe~ e permi ssões de 5erv 1~oz púb 11 C~$ je

qual que ... natu ...eza
Justiflca-.;E', port3nto, .) gprovdÇ"ão des.;;!!' P"'oJeto de Le1

por cua ~mplltwde, pel~ ~lc~r.ce naclon~l g prt~clP~lm~r.t~ por ~u~

import~nc1a, ~vltando dlsper~ão do esforl;o renovador do ~eto ... d~

t~an$porte urbana

Sa.lõ das Sessõe-:i, illje março de 1992

co~fíiuiÇAo
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.- , ., .._ ' .. " '.' ,
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Titulo 10

DA ORGA!'lIZAÇÃO DO ESTADO

• • ~ ••• ~ ~. __ o-o _ ••••••••••••

Capitulo"
DA UNIÃO

...........................................- .
ArL 21. Compete aUniâo:

I - manter relações com Estados estrangeirose panicipar
de organizações internacionais;

11 - declarar a guerra e celebrar a paz:
11I - assegurar a defesa nacional:

IV - peOTlitir. nos casos previstos em lei complementar.
que forças estrangeiras .transltem pelo território nac10nal ou nele
permaneçam temporanamente;
. V - decretar o estado de sitio. o estado de defesa e a
intervenção federal: .

•••• •••• ~ ~ •• , ., ••••••••• , .•_~. _ ••••• _ .•• '·'e'.' ." .

xx _ instituir diretrizes para o desenvolvimento ÜI bUlIU.

inclusive habitaçâo. saneamento bãsico e transportes urbanos:

Art. 22. Compete privativamente aUnião legislar sobre:
I - direito cívil. comercial, penal. processual. eleitoral.

agrário. marítímo. aeronautico. espacial e do trabalho;

11 - desapropriação:
11I - reqUisições civis e militares. em caso de imInente

pengo e em tempo de guerra~

[\/ _ águas, energia. ínformãtica. telecomunicaçôes era·
diodifusão;

V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de m~didas. btulos e garantiae

dosmetaís;

Vll _ poJi,:ka de crédíto. câmbio. seguros e ~nsferéncid

de valores:
\111 - comércio exterior e interesta.duaI:
IX. - diretrizes da politica national de transportes:

.................................... e .

Capítulo IV
DOS MUNICíPIOS

Art. 30. Compete aOs Muniéipios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local:

... e ••e: : e e .

AIt. 227. É dever~ famlIia.~ sociedode e do Estado .....
gurar à criança e ao lIdoIescente. com absoluta prioridade. o
direito à vida. à saúde. à alimentação. à educação. ao lazer.
à profissionalizllÇão. à cUtu.... à dignidade. ao respeito. à Ilber.
dade e àc~ famlIiar e comunit&ia. além de coIocá·los
a salvo de toda forma de negligência. discriminação. exploração.
vloIfncIa, crueldade e op<essio•

f 1- O Estado promoverá program.s de assistência inle
araià saúde~ criança e do ado/escento. admili~. paJ1icipaçõe
de entidades não governamentais e obedecendo os segulrites
preceitos:

I - aplicação de percenlual dos recursos públicos desllna
dos à saúd<i na aosistênda matemo-infanti;

li - criação de pre>gromas de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de deficiênci~ fisica, sensorial
oUmental.bemcomode~raçõo5OCiaJdoadolescenteporta.
dor de deficiência. medillnto o treinamento para o trllbalho e
a con\livêncill, e a facilitação do acesso aos bens e serviços
coletivos, com li elíminaçDo de preconceitos e obstáculos arqui
tetônicos.

§ 2' 11 lei disporá sobre nonnas de construção dos logra.
douros e dos edifidos de uso público e de fabrir"~in ri... v-k;UkJ5
de transporte coletivo, a flffi de garantir acesso adequado às

.........~~~~~~.~:.~:~~~:~ .
Titulo IX

DAS DISPOSICÓES
COl'fSmaCrOl'lAI5 GERAIS

AIt. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros
dos edificios de uso público e dos ..rcuJos de lTansportec~
atualmente existentes li fim de garantir acesso lIdequMo às
~r'rtadorasda deficiência. confonne o disposto no .rI.

PROJETO DE LEI Nl! 2.596. DE 1992
(Do Sr. JacksonPerelra)

Conceitua as administradoras ou emissoras de cartões de cr~

dito como instituições financeiras e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA E DE REDAÇAO(ART.54) - ART.ÃI, lI) •

o CONGRESSO NACIONAL decret.:

F i naneI! i ro Nac i ona1 as Empr-eSi\$ em i 5!íOri\S de cart ÕE'5 de

crédito qUE' possibiliten} mOS respectivo$ t.itulares ou

portadores autorizados ~dquirir bens e servif;os COM

pagamE'nto diferido para data posterior à da aquisição e ter

acesso a crédito ou ~inanci~roento de in$tituição ~inancEira•

v - organizar e prestar. diretamente ou sob regime de
concessão ou permissõo, OS serviços públiicos de lntA!r.... Io.:al.
incluído o de transporte coletivo. que tem caráter essencial;

VI - m.nter. com • cooperação técnica e financelra da
União e do Estado. programas de educação pré-escolllr e de
ensino fundamental;

...................................................
Titulo VII

DA ORDEM ECOl'fÓMlCA E F1I'lANCElRA

• -. " ' < ~ .

Art. 1Q Passam a i ntegrnr o Si sterdt\

AIt. 173. Ressalvados 05 cosos previstos nesta Constituição
a exploração direta de atividade ec0n6mica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos d~ seguri3nça na
ci?na! ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em

............ !~~ _.e •••••••••• _.· •• e • e ••••• e , .

com ~ ~i1~ ~e~i~~~~rá as relações da empresa públ:c.3

Parágrafo úni~o~ Fica assegurado às eropreS8$

qUe exploran) si stenlas de carti\o de crÉd i to confornur o

disposto no c..aput deste art i 90 o di re i to adqu i r i do COM

respeito i1 autorização para ~IJncionamento e o seu

enquadramento no SistE-nlet Financeiro Nacional.

'" .e ......•. '''~''''' , . .. " ~ ~ .
I Art. 175. Incumbe ao Poder Público. na forme dl1llei. direu,I mente ou sob regime de concessio ou permissão. sempre atra
• vés de licitação, a prestação de serviços públicos.
I Parágrafo único. A lei disporá sobre:

- - .

Art. 29

cr-éd i to enquadradas no

subordinadas à legislação ~inanceira vi E'n

norMilS regul adoras e à f i scal i zaçâo

monetárias legalmente competentes.

_ cartões de

-flcilm

ft' COII10 à$
utor idades

Título VIII

DA ORDa'l SOCIAL

Parágrafo único~ é concedido o pr~zo de dois

il.005. a contar da da.ta da publ icaç;âo desta lei. para as

enlPreSilS ada'ptareftl-Se à legislação. r·c9ulamentos C' normas

vigentes.

Empresas emísso"ras e seus clíentes aderidos fi> f"ilíados ao

sistema serão obj*'"to de sigílo. na -Forma da legislação

~inanceiS'"a_

Capitulo VII

DODADQAFAMílJA. DA CRIANÇA.
LESCENTE E DO IDOSO

Art. 3Q As operaç;ões real izadas entre as
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Art .. 49 0'3 t itu1ares de c:ar-tâo d~ crédito

serão plu.soas f ís i c:as i n$cr í tas no Cadastro de Pessoas

Físicas do MinistÉrio da Economia, Fazenda ~ PlanejaMento, e

pessoas jurídicas de dir~ito privado ..

IV -. f"irolBr com o estabelecir!.lenta corllcrcial

OIJ. E'l'"ofis5ional 1 ibcral qlJE' , julgaI'" conveniente para o SEU

sistema d~ car-tões dlit I:rédito conh"ato dE.' 'f'ilinr;ão, no CJIJal

con~ta.r~{o rt~ obriga(;'ik~~..;. ,direitos l:t r"esponsabi1 idades de

ca~a parte, e as condj~ões gerais da prcsta~go do SErviço;

?an\sraf'o ún ico~ O cartão de créd í to cujo

titular for pessoa jurídica Só poderá ser utilizado por seus

administradores ou funcionários .utorizados ..

Art. SQ O cartão de crétlito li nominativo €

i ntransfer íval J' devendo nele constar.. obr i gator i ani€nte, o

nome do titular ou cio usuiiÍrio autorizado, o número atribuído

pela empresa emissora, D prãZO de vaI idadf: E' C\ t:arja de

assinatura autorizada.

v - pagar CtO estabelecim6.'nto comel'"cial OIJ

profissional liberal -filiado Og valores das vcnd~s ou

serviços l'"ealizados seg l.1I"\Co 1'-\5 condí't;ãcs da contrato de

filiaçâo ao sisteMa;

VI - infornlar ao estabelecimento comercial ou

profissional libaral filiado sobl~e Car t'ék:' 5 de cl'"e:-dito

impedidos de serem utili~a~o~.

c.obranç.a de mult:c:\ por atraso orJ. f'alta. dI:::: pagamentà sobre a

pal'"ccla do valor devido pass.ív€-l de financiamento ..
aulor i zado de

jur.ídica d~

Parágrafo úo ico. O

ctlrt{1o de créd i to cujo

direito privado dev~rá

nomE'

t itu~ar

constar,

do lJ5uá'rio

-tor pessoa

também, no

Art. SQ É vedâda i:\ fl"nlpr€'5<l emissora '"

o t itu)ar de cal'"tãc) de;' crédito
cartão emitido.

Art.. 9Q

f'urtado ou roubado não

QIJ I'" oubo t\

omicíllO do

emit ido.

Art. 10.

após t~r efetuado COllllln icaç:io'o do e:·:travio.

empresa E~issora. na -forma ~o contrato"

env i é\\" cartâc) de cl""édito pal~a

t itul<u" n05 casos de subst lllJi (;ão ao ':\ot

r~spunsabíl izado pelo uso f't'ãudulento do fuesma por te:yceiros
óQArt .. Para ga~tOQld n nutenção e

desloC:õft\ento em viiil.gens internacionaiS i -;;\ a torizada t\

utilizaç:[~o, em outros países, de cartã ti crê ita enlitido

'no Brasil, ~IJJejti\ ao 1 i lIli te de: dez mil .ô n~s 0$ Estados

'Unidos da AI\lÉrica, por período de f"at:uran~nto;' e às norRlas

cambiais estabelecidas pela Autoridade Monetária.

.fi 19. O limite referido nl) ca~u.t deste artigo

se ii\pl ica "'o titular pessoa +'ísica e ao usuli!\rio autorizado

por titular pessoa jurídica.

§ 29 o paganlento i:t empreS'il1 em i 5sora das

obser'v<:'\daz med i das de scglJranç:a que COfilPr OVf.o'·nl () ~;eIJ

recebimento pelo titular •

Art. 11. No C(;\$O ele controvérsia Eotn!: a

e1'l\is~>or-a E' o t it1.11ii\1'" do cartão iõ, rl'::'5Pcl\.O de inc.orrEl;(;€,"'.t> 01.1

erros noz valor"es liHlf,;aclos na f'atrJt'a em c::tr;;\to per iódico é

vs-dado ~:\ f:.'miS50r-i:\ <:\ sIJ!ipensi'::l!) l:1I.1 Lercr:amenlo tio IJSO do

despesas realizadas no exterior pelo titular ou usuário
cal'"l~o pelo titula~.

autorizado será f'eito elll ft\oeda brasileira. E lQ Para efeito d~ disposto n~stE artigo. o

titula!'" de ....erá, 'no pra;.:o de sE'sscnla dia'::> a conti:\r do

i nstyl.1 íd<:\ e\ respeito do valor incorreto junto

Art. 7Q Coost j tUl!tIl\ obr i gaç:ões das enlPI"esas

emissoras d~ c"rtões de crédito par_ efelto desta lei.

rE'CfZb imento ela f'atura E'~:trato, i ngrcssar com rEclanlaç:t:ío

~ ~"f,lpresa

I - õ\vil.1 ji\r prel iftlinarmente ias infonli\ç:õc,'$

pessoais, pt"ofissionais, financeiras f? patrinloníais do

pretendente a aderir ao sist€ma de cartão de c~édito;

§ 2Q O flio PQganlento rias dem~is dE8Pc6as OU

do rll(n;lllo indicado na {,'atura, 'l~ob preb;;-:to dE aguardo da

empresa

11 - f'irnlar com os pretendentE$ aprovados

segundo os critérios> próprios de aval i:aç:ao contrato

c.oletivo, obedecido o disposto no capítulo VI da l.ei nQ

8078, de 11 de setembro de 1990, no clual constarão as

obr í g;;u;:ões, di re i tos E' re~ponsab i 1 i dades dE cada part e;

III - informar ao titular do ciu,tão:

a) ê\S modalidades operacionais do sistema e

suas alteraç:ões;

enlÍssora para 'l':tdot;;\r "'\s r.:lálJsrJlas contratuais E' "'sir

judicialmente.

§ 32 Na. hipótese ele rpcOflhcClnl(mto da

jllstezd da l"eclCimaçf,j,o do t ltulaJ:' 1 vi-dar rccli\l'IH:\do,

co~rigido monetarlament€. Ger~ devolvido enl dinheiro ou

cre?ditrJ em conta t:tlrr-cnh:- bancávli:l. já pago; PIJ

estornado .. acrE'$C i cJI) dos jlJt"oÇ) computado<':O. se ainda n5"o

pago ..

d) o saldo -financiado e a taml de jlJrOS

i\pl icadil.;

elo':> E.'ncal~90~ de

ii\ data da

t ibJlêl.l~ do carU;rJ dE.'verêi P~'\~d_-l(l':> acrc~cj

f inanc iamentl) pelo per r,odo

a,prescntaçE{c, original c a

r; 49 Na 11 j p tit ~se dE' a (~'m i 5~>orn comprovar a

e~-:at idi:{o doz Yalon?s l:llJest ionaclos pendE'ntes de pagamento. o

AI'1oM 1.2. (~~t't"si~~cLê\ d\ conflito na

sitlJaÇ.~í(J tratada no i:\t"t i90 ,Hlt'::l' ror, ;"I~'JcLOr-rldos 90 c1ia~
a cont~r da r'e:clamaç:~~o. ~~~'rá 0,01: ivo pC\rét h cmiG~>ora c\do1:c\r

ak clAlJsulab dE imp~dilllcnto do uso do Larg~D e a~lr

judici«ll1lE."ntc.

os das opera~ões

fi! co~ 05 por ele

)~' ,nnc:amentos .dE'

às opera~õi..·s ou ,,\0

c) 0$ valon~s

r~aliz~dBs com o cartão do titular

autor izt1do!lt .. em cada per íudo

desPEsC\s .. taHas ou encar90~ referentes

servj~o prestado;

~) as alterações do contrato de adesão;

b) o valor do limite de COMpras ~tribu(do;
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competente re9ulamentar~ a presente lei.

A,-t. 13. ~l Autor idade Monctál~ ia 1 1i:'9al me.. nl E LEGISLACÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO
DAS COMISSOE5 PERMANENTES

rll.. t. 14. E~ta lei entra em vigo.'" na data de
UI" 1.071.... 11'" ••UIIb<o d. 1"0.

Di.p5e .obre • l>rot.çio do
CIDft••iCor e .,.outra. provJ.dinci.'

Revogam-se iH, ti i spos i r;õE"<':> em

contriÍl" 10. . - _._ -.. ~ ~ .. ~ .

JUSTIFICACÃO

tI jn~tit'Jir;ão "cartão de c.rédito"r I'"cS>lJ.ltado

da evollj~~o dE' pritlcas comerciais, começou. ainda no s~cul0

passado .. Cor.l a ic!Enti'fjcaç:ão de bom cliente l-~ bom pagador,

passou pelo cart;:~o de compra de lojas 011 cad6.'las de

prestaç:tio dE '$.Cl"V j 1;0<:, atl? chegar a\o cartão de crÉdito

propri;;!.r'lente dIto, como conh6.'cemos. HojE' os sistCllras cle

cal.. tô'c~ dE' crédito (;.;;'nglobam, no Brasil cerra dl!:: seis Iidlhõcs

DISPOBlçOEs' GEIlAIS

Art..., - Os contratos que requl.. as rela-cões de
coa.SUlM) não obriqario os consumidores, ae não lh.. for dada a
oportunidade de tomar conhec1l!lento· prév10 de ••u conteúdo, ou •• ~ os
J:'••pectivos inatrumentos fareta redigidos de ..,do a dificultar •
ccapr.en.io d. s.u s.ntido e alcance.

vE','""dadeir·o vácuo de lEis c rcgrllamentos~ D flOSSO intllito~ ao

upresentar' o PI~E'SE'nte projeto ele lei~ é €;'stabl>:lec€.'r

par§m~tr'os disciplinadores sobre o instituto.

serioArt. ..,. A. cliü.ula. cOJ\tratuais
uterpratada. de aaneira ..is favorivel ao consUBl1dor.

Art.. 48 - As declaracões de vontade constantes de
ucritos particulares, recibos e pri-eontratos relativos is relaçõé.·
de conswno vine:ulUl o fornecedor, ensejando inclusive execuçio
upecifica, nos te~s do art. 84 e parágrafos.

c if'l'"asmov i nu=:·nt andadE:

Em primeiro lugar Entendemoz que as

adrllini$tradOl~as eI~ cartÕES ele crÉdito proPI'-iamE'ntc elitos

~f<.\ctm-lr\9~ ('..)1.( fattJraç:clcl~ f..'ntre uutras~ Neste c:onte::to pelo

Esti:1oclecimcnto de c:onf'íanç:a rlll1tlJ~ qUE: se sol idifica ~.. ntre

as P;:'d~tE:s>~ entendemos tflmbém que o sigilo das opcrdG:õcls eleva

sel'- C) 11.t:'s.mo 'C/lJe as dEmais inst ibJlç:ôps finanCEiras $Ha

obr igadas a conservar.

d(~· C:E"rtas l'"Elaç:õc''S CJI.lE' SE: (.,.'stab

115l.lctr i o!:. e os estabelE:cirflcntos

prome5~~ elE abcrturn dp cr~dito a

do COnlEI"cianlE: pcl", c.,;-nllssara

seus

':\UErtura ou

·r i nClnl" i ClmE'nt o

llH?Ci\ni~l'Ilo ele

·Art..., - O consU2!llidor pode desiatir da contr..to,. no
prazo de 7 di•• a contar de .u......in.tur. ou do ato de recebi.Jnento
tio produto ou .erviC'o,. se.pre que a contratacão de fornec11llento de
ps:odutos •••rvJ.ços ocorrer fora do .stabeleciJlento cOl:lerc1al,
upecialmente ~r telefone ou a dODicilio.

Parágrafo único - Se o consumidor exercitar o direi.to
de arrependimento prev1.sto neste artigo, os valor.. eventualmente
pago.,. qualquer titulo,. durante o praso de reflexão,. ••rio
c1eyolYidoa, de imediato, monet.rimnente atualizados.

Art. 50 - A garantia contratual é cceplelNntar •
k9al •••ri conferida JHc1iante teDlO escrito.

Parágrafo único - O termo de g.rane1. ou equ.i.valente

.:::i::~ :a::~z;~~.~t1~C~~~~:;,ad~or::~e~r~ra:~e~.:a,{u;:r q:.
que pode ser exercitada e Os ônus a cargo do c:onawudor,. devendo
..r-lhe entregue,. devidamente preenchido pelo fornecedpr, no ato do
forneCimento,. acompanhado de ~nual de instrução, de instalaC'ão e
..o 4e produto em 11ngua901 didit1.ca, com ilustraC'õc".

Um zegundo ponto inlPortantE' ~ a F::P] iCltat;ãc)

de f:\lgl.lma~ obrigao;ocs elas; admjni5tradora~ no t.e)·:to da 1 (:,"i·.•

Como ~ad6 SEI" ~prEciadD no art~ 6Qy n~a pVo~uran,os eWAurir

nl;Ao II

DAI CLAU5U1J\S ABUSIVAS

todos os a5P~ctos opcracionais ou contratuais nem
entre outra.,.

4e produtos e

J - iJnpossibiliteJt\,. exonerem ou atenuem a
n.ponsabili4ade 40 fornecedo; por vicios de qualquer natureza dos
produtoa • serviçol ou 1apliquem renúncia ou 4iaposiçio de 4ireitos.

Art. .. 51 - sio nulas de ·pleno direito,.
•• cl'uaula. contratuais relativ •• ao fornecimento
••rvicos que"

enclalJSUral' as ntivldadc$ rio<ilnceirat: c comerciaiS jâ

PI'-Bl ICBd~.s~ fU<:iS ·f i Hé<I'" ctl9lJI1lClS 1I0nuAS CjUE' clcVEl"'ão ser

pEl"'manEnte~ente DbEdecldas~ nia danto ~largem a práticas 'Iue

prr;:jl.1dlcPJl:m os part iCIPantcs que aderem dO sistel'l\~_~

11 - .ubtraiam ao consumidor a opçio de reulbolso
CSa quantia ji paga, nos ca.ol previu.ol neste Cód.iqol .

111 - tranl:f.1ram responsabilidades a t.rcei:roll

Nu· 1".1.t;~'t.·1J d~ Ci."~.un\o er.t:f' o fornl'cedoc e o cons;umldor·pel,oft
·jur14ic., a indenizaçio poderá ser limit..da, em situ.C'ões
ju.at1f1civds,o terceiro ~Gpccto a ressaltar no projeto cl o

estabeleCimento dE r~srdb com o ,ntUito de prot~ger o

consumidor como a Irlf'orrllaç:ãl.J do s.eu "modus operandi· e ela

apn~scntado é <;\ siluéll;ão das adruinistradoras Oll entis50ras de

cartBes de cr~dlta como jn5tltuj~ies Inte9rant~s do Sistema

Financeiro Nacional a prateç:ân em 1 inhas gerais do

ta::a dE: J1lj"OS; a il'ilO 1~e5pansab i 1 idade PP]o IJSO í'raudl.llento

após c:omunicad;o~. üdminislradora. QIJ e\ vedaç:âo de

cabr-ança de 11lIJltas t:~:agenil,da$ c injusta~'r entre OIJtras.

•

ou

xv - estejam em desacordo com o .istema I!e proteção
ambientais;

ao consumidor;
XVI . - possibilitem. a renúncia 40 41relto

J.ndenlzaçlo por benfeitorias necessárias.
S 19 - Pre.suae-•• exagera4a, entre outro. caso.,

VIU ... imponham reprelõentante para concluir··. ou
realizar outro negóeio jurídico pelo consumidor r

IX - deixem ao fornecedor a opeio de concluir ou
não o contrato, U".bora obrigando o conswnidorl

X .. permitam AO fornecedor,. direta
indiretamente, variaçio do preço de Jnaneira unilateral;

XI - autorizem o fornecedor a cancelar O contrato
Qnilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao conaunlidor;

XII - obriguem o consumidor • re15sarcir os custos de
cobrança 4e sua obrigaçio,. sem que igual direito lhe .eja . conferido
contra o fornecedor;

XIII - autorizem O fornecedor a ~lflcar

unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contr'ato, após sua
celebração,

XIV - infrinjam ou po••ibilitem a violação de normas

vant.g~ que t

IV - estabeleçam obr!gàeões c:onaide:r;adas inlquas,
abusiva., ql.lt' colC"'-1urm o cOOl.umidor em desvantagem exagerada, ou
.ejam 1ncol:':pativea com a boa-fé ou • eqtlidade,

V - (VETADO).
VI - ••tabeleçam inversão 40 ônua 4a prova eta

prejuízo do consumidor;
VII - determinem a utilização C?mpuls6ria 4e

dE 1992

i ntu i to do projeto ora

apolo das nobres hlembros do

oEm l'"E.'SUmo,

Contamo.;.usuário

Congresso Nac ional par'i:... st::1J <::... rJerft.::.'i



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 24 4587

I - ofen15e os princIpios fundament...ia Cio .istema
jur14ico .. que pertence:

11 - r.stringe direitos ou obrigal:ÕotIi fundunentai.
inerentes i natureza do contrato I de tal )nodo • ameaçar .eu objeto
ou o equili.brio contratual; .

111 - Ile mostra exces.ivamente onero.. para o
consumidor, cOnldderando-lõe • natureza -= conteúdo ~Io contrato, o
intere&Ju! das partes e outras circunstância. peculiares ao caso.

S 20 - A nulidade de uma clausula l:on1~r.tu.l abusiva
nio invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos
esforços de integração, decorrer ônus excessivo ,11 qualquer das
partes.

paz da Organização das N:;tções Unidas, ~m Suez, ficam assegu

rados os seguintes direitos:

I - pensão mensal vitaliciai

11 - assistência médico-hospitalar e educaciQ

nal, extensiva a seus dependentes, em estabelecimentos mili

tares, nos moldes assegurados pelos regulamentos aos milita

res da reserva remunerada.

5 30 - (VETADO).
S .fio - ! facultado a qualquer con.umi~lor ou entidade

que o represente rrquerer ao Minil;tério Público que ajube a
competente açio para ser dec1aradilli .8 nulidade de cliltsu1a contratual
que contrarie o dhposto neste Código ou de qua1~ruer forma r.io
a.segure o ju~to equilí.brio entre direitos e obrigaçêJ.e.s das partes.

Art. 52 - }lo fornecimento de produtos ou serviços que
. envolva outorga de cr~dito ou conce••ão de firlaneiamento ao
consumidor, o forneçedor deverá, entre outros requisltos, informá-lo
prévia e adequadamente sobre:

Art. 2º A pensão mensal vitalícia instituída

por esta lei, 110 valor inicial de Cr$ 192.000,00 (cento e no

venta e dois mil cruzeiros), atualizados, a partir de 12 de

março de 1992, com base no índice Geral de Preços para o Me~

cada - IGPM, será corrigida mensalmente segundo este mesmo

índice.

Art. 52 O Poder Executivo regulamentará esta

lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 42 As despesas decorrentes da aplicação

desta lei correrão à conta do orçamento da União.

Parágrafo único. Os benefício de que trata c..

artigo são transferíveis aos dependentes, no caso de morte,

inclusive quando ocorrida antes da data da vigênci~ desta

lei.

Art. 32 Os b~nefícios de trata esta lei não

são acumuláveis com qualquer f)utro rendimento, assegurado o

direito de opção.

Parágrafo único. Na falta do índice de que

trata o artigo, será utilizado aquele que o substitl.''l.

I - preço do produto ou serviço eM moeda corrente

11 _ ZBontante dos juros de !nora e dll t.axa' efetiva
anual de ju~osl

UI - acréscilaos legalmente previstosl
IV .. número e periodicidade c.'!as prel!l1:açõc.;

V .. soma total a pagar, eDm e Bem fj.nllnciamento.
5 ·lv .. Ali multa. de p:)ra clpcorrente. do

inacHmplemento de obri9açio no seu ~ermo nio poderio se~ superiores

• dez por cento5d~ova:or!da I~~:;~~;~~· ao consumidoJ~ a liquidaç~o
antecipillide do débito, total ou parcialmente, lD4~diante reduçao
proporcional dos juros e demais acrélõcimotõ.

5 30 - (VETADO).

nacional,

Art. 53 .. 110. contratol de compra .. vI·nda de I'I&vel1
."..1In-6vel1 Ndiante p'9lmento .In pr••taç6e., ~rft CO«IC' n•• aU.naçoe.
flduci'ri •• IJfl ,ar.ntia, conaideram-u nula. 41' phno direito ai
cliu.ula. qu~ Inabeleça:n I ~rd.· total d.. pren.ç6e1 pa9" lI':'
benefIcio do cral10r que, em r.dio do inadimplemento, pleit.ear I
.r••olue50 do contrato e I rrtomad. do pr.oduto albna".o.

5 10 - (ITrrADOI.
S 20 .. )101 cuntr.to. do li.tema de con.6rcl0 de

produto. durlveh, a ccmpen.açio ou • restlt.ulçie. t!.. pare.la.
quitada., na foma de.te .rt11jo, ter' eSe.contada, .1I·m da vantl91'tl'
econ&dcl auf.rid. C01tl • fruição, .0' prejulKo, que o del1ltent. ou
lnadlW1plente caular ao grupo. .

I 3" - O. contrato. d.1! que t.rata o caJI\1t:· deite .rt190

..rIo expre'loI em ~eda corrente nacIonal. •

SEçllo lU

DOS CONTRATOS DE ADESllo

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação.

Art. 54 -Contrato de Idesio é aquele cuja. cl'ulula.
'tenham lido aprovad•• pela autoridade cDmpetente ou e.tabelec:idl5
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o
consUll'lidor possa "iscutir ou rnodifiear substarl.cialmente seu
conteü"o.

S 10 - A inserção "e cláusula no foraul'rio niio
desfi9ura a natureu de ade5io do contrato.

S 20 .. N05 contratos de adesão admite-se cllusula
resolut6ria, de&de que alternativa, cabend,? a escolha ao consumidor,
re.salvando-•• o disposto no S 20 do artigo anterior.

S 30 - O. contratOIi de adel5io escrito. serio
redigidos em tennos claros e com c.ractere~ o.tensivos e legIvels,
de Jl'Qdo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

S 40 - As cláullulas que implicarem limitaçio de
direito do C'onsurnidor deverio ser redigida. COIn destaque, permitindo
.ua iNdiata e ficil compreensão.

5 50 - (VETADO).

............... i.._ .. .

PROJETO DE LEI Nº 2.597, DE 1992'
(Do Sr. Amaury Müller)

Art. 7g Revogam-se as disposições em contrá:

rio.

JUS T I F I C A ç A O

Os gestos de apoio material àqueles que se

dedicam a serviços de relev&ncia nacional constituem salutar

tradição, cultuada com desvelo pelas Nações do mundo contem

porâneo. Nã~~~ diverso o trai;.amento dado à questão no Bra

sil. Fiel ao princípio, o texto constitucional registrou os

direitos assegurados aos ex-combatentes da Segunda Guerra

Mundial (ADCT, art. 53) e aos seringueiros recrutados no pe

ríodo de guerra ou que contribuíram para o esforço de guer
ra (ADCT, art. 54).

Concede beneficios aos ex-integrantes do

Batalhão de Suez.

(ÃS COMISSOES DE DEFESA NACIONAL, DE TRABALHO, DE ADMI

NISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO, DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO

(ART. 54);, E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

(ART.54) - ART. 24, IL)

Ainda não se fez justiça, entretanto, aos ex

integrantes do Batalhão de Suez, de que trata o Decreto Le

gislativo nº 61, de 1956, destinado ü I1formação ou integra

ção da força ti e que devia permanecer p tempo "necessário ao

cumprimento da Resolução da Assl"'!!'!b!~ia Geral das Nações Uni

das, de 7 de novembro de 1956, com o objetivo de manter

paz e a segurança internacional da região compreendida entre

o Canal de Suez e a linha de armisticio entre Israel e o E

gito fixada na mesma Resolução" '( art. l!!).

o Congresso Nacional decreta:

Art. lº Aos ex-integrantes do Batalhão de

Suez, de que trata o Decreto Legislativo n 2 61, de 1956, que

tenham efetivamente participado das operações do corpo da

Durante dez anos, de 1957 a 1967, o Batalhão de Suez cumpriu

sua missão em territóric egípcio, junto à faixa de Gaza e o

Deserto do Sinai, áreas de refugiados de guerra cercadas de

campos minados, em ambiente e clima extremamente inóspitos.
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De retorno à terra pátria, entretanto, os

pracinhas não mereceram qualquer ato de apoio material. Se é
verdade que a medida possa ser supé!'flua para alguns que re

encontraram seu caminho e conseguiram afirmar-se profissio

nalmente, para outros representa condição essencial para uma

sobrevivência minimamente digna. Mais, ainda, para a famí.lia

daqueles que faleceram no t::umprimento do dever ou que encon

traram de outra forma a morte, desde então, e qu~ hoje ascen

dero a 734 irrecuperáveis perdas.

o Projeto ora proposto vem dar uma res

posta a tão relevante questão social. Toma como parâmetro o

valor atribuí.do à pensão mensal dos seringueiros, isto e,

corre~pondente a dois salários mínimos, sem defini-lo expze§

samente, por respeito à vedação constitucional de vinculação

do salário mínimo para qLBlquer fim. Prevê, por absoluta

mente necessário, mecanismo próprio de atuf',lização do valor

estabelecido. Para assegurar o alcance do fim a que~;5e de§.

tina. o Projeto veda a acumulação dos benefícios que insti

tui com qualquer outro tipo de rendimento.

Põe-se, assim, o Projeto em condições de me

recer irrestrito apoio dos Nobres Pares, quando se considera,

afinal, que desde 1958, com a edição do Decreto n 2 43.800, é
classificada como serviço nacional relevante a missão atri

buída ao Batalhão de Suez no exterior, o que por si carac

teriza circunstância bastante para sustentar e iniciativa.'

DECR.ETO LEGISLATIVO

N.' 61. d. IgS6

Autonza o Prtsldf.'nteo da Replibl:rQ a conhàuir com um
ccmt:"1grnte m:;lfar pura 'onllcwáo ou mUgrflcúo da Força Inter
1UJC,J)!,fJl de Emr!rgcfll'IO e dn outras prot:rdcnctQ!l.

Art. 1.0 E' O Presidente da Repúbllcs llutol'lzado' a, tomar a.IJ .med:dq
neee6so.rinJ; "mrn qUt' o BrJ.s;1 contribua com um c~ntlO~ente mll1t!lr do
valor de uni b'lftllll1o :nd':l'f'ud:-nte. para a (ormuÇ'ao ou. mt~gl':u;:lO da
Fôrça InternacIonal de EnH:r~enc,a tnstltulda em conscqtlenC1D. da Reso
lução da A!.:-:'mblt'i3 G"!rnl t:a'i N'nçôes Unidas, de 7 dt Noyembro de 1956,
com o obje:ao de m:mter :l paz e 3. segurança mternaCIOl1aJ na. rcç;áO
comprcE'nd,d.l entre o c:lOnl de Sucz e n Unha de arnustlc10 entre Israel

e o l;.11.tr.2~Ô>:n~'\ c~~t~~;~~ ~~;~~l~~~~ que int'?grar li. l:(m;a rntemac~on,!ll
de Emergénc~a, em operaç["o no Egito. não partlclpart\ dI!' qualquer aç3.D
que slgmf que 3. homlJ:o:;;ação de c('nqUlst~ tClTltOl'lal obtIda com o uso
da iórça e permfttl..eccrá o tfOiPO flue fõr julgado nl:'cf'5sé.rio ao cumpri..

nten~.t~e 3 ~~:1. g'":5~~~<;11 não (J:'mara ou tntezmri l't Fórca. Internact(l~.l
de Emel'BÍ"nc:l:l se da tncsn,J. ll.lrtlClpal'Cm tropas de qunlqup.r das naçoea
envolVidas. nas operações I'!'llhtares do El;lto ,

Art. oi." O Go....érno Brasile:ro não dclerminnré. _med!dns de ~estr.ção
â liberdade de opm:ão, relac:onaci.U!i cDm mformacoes c comenta.rIos de
imprens'\ e rád:o, em tórno do contingente nuhtar flue se tncorporar •
Fórf'B Inte.r1lac;onaJ de Em('rs:~ncia

·Art. 5," E' t:tm':em twt'fl"z.ldQ o Pre';idente da I:e;,ühlica a /lprminr
o triln!iíLD. '~:Io te;.':'ltórto n:1.c,cn:ll, de contingentes m;1:t;lr~$ inte;...,.~ntea
dtl FUl'ç3. Iilt('r!l::c~un:1.l de EnU:!l'~~"ncia. que soe des!.nem a reg~ão _ri que
se reCerl:' o artIgo 1,' em cumr;rhw,mto de dehberac;ao da Ol'g~mznç:ao dai
Naçóe& l1nid:ls. ou que dnli re2.fssem, depoIS de executá-la.

Art. 6." Este Decreto Legislat:.vo entrará em vigor nl\ dat!. de lUA
)lubllC3.ç~o, l'C,'ogndJ.s as d:spos:çõcs em contrário.

E':nndo P~dera!, em 22 de ~lovembro de 1956
.4-pOlônia Sallt!J

"Vice-Pre~:dellte do S~nntlo F'ede!'al, no exercíCIO da ~esidênc1B.

DECRETO N.o 43.800 - DE 23 DE MAIO
DE 1958

Sala das Reuniões, a- de 1l\3I'ÇO

)~JJ.ij.,'IvI
Deputado AMAURY MULLER

de 1992. Considera serviço nacional relevante
a mis:mo atribuída ao "Batlalhão
dP. Suez" no exterior.

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

O Presidente da
da atribuição que
tigo 87, inciso I,
decreta:

República, usando
lhe confere o ar
da Constituição,

Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente partid
pallo de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundl~I,
nos termos da Lei n" 5315. de 12 de setembro de 1967, serao
assegurados os seguintes direitos: .

I _ aproveitamento no serviço público, sem a exigência
de concurso, com estabilidade;

11 - pensão especial correspondente à deixada por se9un
do~tenente das Forças Armadas, que poderá ser requerida a
qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimen~
tos recebidos dos cofres públicos, exceto os beneficios previden~
dários, ressalvado o direito de opção;

111 - em caso de morte, pensão à viúva ou companheira
ou dependente, de forma proporcional. de valor i9ual à do inciso
anterior;

IV ....- sssistência médica, hospitalar e educacional gratuita,
extensiva aos dependentes;

V _ aposentadoria com proventos integrais aos vinte e
cinco anos de serviço efetivo, em qualquer regime jurídico;

VI _ prioridade na aquisição da casa própria, para os que
não a possuam ou para suas viúvas ou companheiras,

Parágrafo único, A concessão da pensão especial do inci~

50 11 substitui, para todos os efeitos legais, qualquer outra pensão
já concedida ao ex~combatente.

Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos do Decre~
to-Lei n° 5.813, de 14 de setembro de 1943, e amparados P':lo
Decreto-Lei n' 9.882, de J6 de setembro de 1946. receberao,
quando carentes, pensão mensal vitalicia no valor de dois salários
mínimos,

§ 1" O beneficio é estendido aos seringueiros que, aten·
dendo a apelo do Governo brasileiro, contribuíram para o esforço
de guerra. trabalhando na produção de borracha, na Região
Amazônica, durante a Segunda Guerra Mundial.

§ 2" Os beneficios estabelecidos neste artigo são transfe_
ríveis aos dependentes reconhecidamente carentes,

§ 3~ A concessão do beneficio far-se·á conforme lei a
ser proposta pelo Poder Executivo dentro de cento e cinqüenta
dias da promulgação da Constituição .

Art: 1.0 A missão atribuida ao
"Batalhão de Suez" - como repre
sentante do Brasil, na integração da
Fôrça Internacional de Emergência,
instituída em conseqüência da Re
solução da Assembléia Geral das Na
ções Unidas, de 7 de novembro de
1956, - é considera.de. como de serviçl)
nacional relevante, tendo em vista a.
sua destacada significação na' preser
vação da paz e segurança interna
cional.

Art. 2.0 As vantagens pessoais
decorrentes do presente Decreto são
referidas '810 periodo ~reendido

entre as datas de partida e de reg:res-
50 ao Te:rrltór.lo Nacional.

Art. 3.° O presente Decreto entra
em vigor a partir de 11 de janeiro de
11957, revogadas as disposições em
contrário.

'Rio de Janeiro, D.F., 23 de maio
de 1958; 137.0 da Independência e
70.0 da República.

Juscal!No KUBITSCIHEk

Henrique Lott

.. -; .



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção J) Terça-feira 24 4589

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda a leitura
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Wilson Campos.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB-PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados', minhas pri
meiras palavras no dia de hoje são para prestar h~menageI?
a um servidor desta Casa que se aposentou depOIs de maiS
de 30 anos de serviço, o Sr. Roberto Mariano de Castro.

·V. Ex~ com mais de 20 anos de Legislatura, como eu, sabe
perfeitamente com que humildade esse homem nos tratava,
sobretudo com educação acima da média. E, nesta hora em
que esse servidor deixa nosso convívio por uma questão de
aposentadoria, queremos dar testemunho da honradez e da
seriedade com que sempre se comportou no seu trabalho.
Quando estrávamos para fazer a inscrição, víamos a satisfação
com que nos recebia. Esse homem era justamente, como di
zem, um preto de alma branca. E a sua alma era tão branca
que normalmente usava terno de linho branco, mostrando-se
impecável em termos de elegância. Portanto, minhas h?m~n~
gens e também, tenho certeza, a de todos a esse funclOnano
que foi para sua casa, mas, quem sabe, poderá voltar aos
nossos gabinetes, pelos serviços que aprendeu a prestar à
comunidade e aos Parlamentares.

Sr. Presidente, antes de encerrar, falço um chamamento
às autoridades brasileiras. Estive <;m nosso Estado neste final
de semana e observei que continua a apreensão em torno
do cólera. Apesar de as nossas praias já terem sido liberadas
novamente ao público, elas continuam desertas. O povo não
confia mais no Governo, depois daquele ato impensado do
Governador de Pernambuco, que fechou nossas praias, ao
retornar de um passeio à Europa, ao Oriente e ao Ocidente;
não sei, porque é o Governador que mais passeou em um
ano de Governo.

Portanto, chamo a atenção do Governo para que, através
do Presidente da República e do Ministro da Saúde, dedique
um tempo quase que integral ao nosso Estado, fazendo com
que Pernambuco se torne o pólo de SOS de combate ao cólera,
que continua ceifando vidas, principalme:nte de crianças.

Sabemos; como já foi dito por uma autoridade do Minis
tério da Saúde, que é preciso conviver com o cólera. Mas
quem quer conviver com cobra, Sr. Presidente? Cólera e cobra
são muito parecidas. Na nossa opinião, o Governo deve no
mear uma comissão de trabalho para ficar em Pernambuco,
não só para combater a doença, mas sobfl~tudo para incentivar
o saneamento, que é justamente o ca~inho para solução do
problema. Não venham dizer que na Jndia, em Calcuta, se
convive com o cólera. Não é a mesma coisa. Sr. Presidente.

Queremos dar o testemunho do sofrimento e da apreen
são do povo pernambucano que acredita neste Governo, que,
nesta hora, tem sobretudo o dever de respeitar Pernambuco,
o Nordeste e sua gente. (Palmas.)

O SR. IVO MAINARDI (PMDB-RS. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, ontem,
dia 22 de março, realizou-se a cerimônia alusiva aos 80 anos
de criação de uma das melhores e mais tradicionais instituições
de ensino do País: o Colégio Militar de Porto Alegre.

Com uma belíssima e bem conservada arquitetura em
estilo colonial, o CMPA, através de todos esses anos, mantém
a excepcional qualidade do ensino que proporciona aos seus

alunos, oferecendo à sociedade e colocando no mercado de
trabalho profissionais competentíssimos, que se destacaram
e se destacam na vida política, econômica, social e cultural
do cenário gaúcho e brasileiro. Basta lembrar aqui que se
encontram na galeria dos ex-alunos da CMPA figuras ilustres
de cinco ex-Presidentes e um Vice-Presidente da República!

Construído no final do século passado, recebeu à época,
o carinhoso cognome de "Casarão da Várzea", porque ali
existia em meio a um grande descampado. E a cidade se
desenvolveu, os bairros foram crescendo e envolvendo o Colé
gio. Hoje, situado no Bairro do Bom Fim, já considerada
zona central da cidade, mantém aquele toque bucólico do
começo do século, que faz lembrar aos mai~ idosos o antigo
campo da Várzea, onde fora construído. E que parte dele
foi transformado no Parque Farroupilha, popularmente co
nhecido como Parque da Redenção, o mais belo e tradicional
da capital gaúcha.

Outrora um educandário masculino, sempre buscando
a integração com a modernidade e a dinâmica dos novos tem
pos, um momento significativo em sua história foi o ingr~sso

da primeira tunna feminina em 1989. Atualmente, memnos
e meninas, que podem e desejam obter a sólida formação
que o Colégio Militar de Porto Alegre oferece, devem prestar
provas para serem admitidos; concorridas em nível de vestibu
lar, pois a procura é muito grande, e as vagas obviamente
são limitadas:

O Colégio Militar de Porto Alegre, Fundado oficialmente
em 22 de março de 1912, comemora efusivamente seus 80
anos de existência. Por sua trajetória impecável num País
onde a educação é um desafio diário por sua permanência
consolidada no cenário educacional do País, desejo parabe
nizar, na figura do Comandante Coronel Paulo Roberto de
Souza, todos aqueles alunos, professores, ex-alunos que parti
ciparam e participam desse orgulho que para nós se traduz
no CMPA. Parabéns!

Muito obrigado.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, a euforia
no Brasil inteiro é muito grande com relação à safra agrícola
que se está iniciando, a safra de .verã? p.ropriamente dit~,

mas é maior ainda no Sul do PaIS, prmcIpalmente no RIO
Grande do Sul, Estado que aqui represento.

Há poucos dias, o Sr. Presidente da República, Fernando
Collor de Mello, esteve no Rio Grande do Sul para assistir
ao início da colheita do arroz. No sábado passad~, o Ministro
Antônio Cabrera esteve no Município de Santo Angelo, dan
do início à safra de milho. Pois bem, a safra é grande, Deus
foi generoso e regou as lavouras com chuvas abundantes,
principalmente no Sul do País. Durante os últimos dez anos,
essa lavoura foi castigada com estiagens prolongadas; e este
ano isto não aconteceu.

É verdade que o Governo se preocupou, e isto temos
de reconhecer. O Sr. Presidente da República se preocupou
em dar prioridade à agricultura, que estava sendo colocada
em segundo, terceiro ou quarto plano. Quer queiramos ou
não, somos um país agrícola, dependemos da agricultura. Ela
é a alternativa maior que o povo brasileiro tem para amenizar
a difícil situação em que vivem as cidades, principalmente
os trabalhadores das indústrias, para que todos eles tenham
alimentação, tenham o pão sobre a mesa todos os dias. M~s,
corno dizia, o Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúblIca
deu prioridade ao setor; e, temos de reconhecer, o Sr. Ministro
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da Agricultura se esforçou muito nesse sentido, fazendo-se
presente na Comissão de Agricultura. Por inúmeras vezes,
S. Ex~ esteve naquela Comissão e, sempre com ênfase, lutou,
brigou com o Ministério da Fazenda para que a agricultura
fosse beneficiada com recursos suficientes para o financia
mento da safra que agora se inicia. Sem dúvida, seu comporta
mento ajudou na liberação de recursos. Isso temos que reco
nhecer.

Quando alguém usa a tribuna e diz que o Governo nada
tem a ver com a grande safra agrícola, digo que tem, porque
este ano não faltaram recursos, embora o produtor, que conse
guiu produzir bastante devido à situação favorável do clima,
agora talvez tenha dificuldades para pagar as suas dívidas
junto ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil, através de
sua presidência, tem sido muito dedicado e deve-se fazer-lhe
justiça realmente se preocupou em atender os pleitos de todos
os Municípios deste País, quer de pequenos proprietários,
quer de médios ou grandes. A única coisa que me preocupa
neste momento é como todo esse pessoal vai conseguir pagar
essa dívida que contraiu no Banco do Brasil para poder pro
duzir.

Lamentavelmente, o preço do produto não está vinculado
ao preço do custeio da safra ou aos valores obtidos através
do Banco. Esta seria a coisa mais justa. Houve a promessa,
inclusive documentada, de que os produtos agrícolas seriam
reajustados conforme a TR. Isso por vezes não resolve. Agora,
por exemplo, o milho está tabelado em pouco mais de 12
mil cruzeiros, enquanto que o produtor recebe apenas 6 ou
7 mil, e às vezes nem isso, porque não há mercado para
a colocação desse milho. Nesse caso, pelo menos é intenção
do próprio Banco do Brasil e do Governo que este adquira
o produto pelo preço mínimo. Isso seria o correto.

A minha preocupação é reconhecer que o Governo tem
colaborado, que o Banco do Brasil tem colaborado, e espera
mos que continuem a fazê-lo. O meu apelo é no sertido
de que os juros altos sejam revistos, a fim de que o produtor
tenha mais estímulos para produzir. Se ele pudesse pagar
esses financiamentos vinculados ao preço do produto, tenho
certeza de que no próximo ano não teremos uma safra de
70 milhões de toneladas de grãos, mas, talvez, de 100 milhões,
porque aí os produtores terão mais coragem de ir em busca
de recursos, já que, se o financiamento não tem o valor corres
pondente àquele juro alto, com certeza poderão pagar os
seus compromissos e, no fim, ter os seus resultados.

Foi nesse sentido, Sr. Presidente, que quis fazer uso da
palavra, deixando um apelo às autoridades para que essa ques
tão seja revista, e, dessa forma, possamos produzir ainda mais.

o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, gostaria, em primeiro
lugar, de registrar nos Anais desta Casa uma análise criteriosa
feita pelo grande líder e Bispo da África do Sul, Desmond
Tutu. S. Ex' ressalta que, na verdade, o plebiscito foi um
exercício racista, e que, apesar da manobra feita pela minoria
de direita, acabou sendo vitoriosa a postura que aponta para
um nova Assembléia Nacional Constituinte, pela palavra de
ordem que já tinha o Congresso Nacional africano, liberado
por Nelson Mandela, "cada homem, um voto", para que,
na África do Sul. enfim, tivessem direitos os brancos e os
negros, numa democracia inter-racial, permitindo que todos
tenham direito de votar e ser votado.

Além disso, Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu
protesto contra as portarias do Ministério da Economia, no

que tange à política salarial. Neste mês, por exemplo, o Minis
tro da Economia baixou uma portaria que estabelece o direito
a 146% de aumento para o Grupo 3. Não é verdade. Estão
falseando a verdade. O Grupo 3 tem direito a 146% e mais
29,5%, que é a antecipação bimestral a que têm direito esses
trabalhadores, para se protegerem da inflação, conforme pro
jeto de lei aprovado por esta Casa.

Ao lembrar a política salarial, enfatizo, novamente a im
portância de, na quarta-feira, de uma vez por todas, votarmos
aqui, em urgência urgentíssima, o projeto do novo salário
mínimo, que balizará a nova política salarial para todos os
trabalhadores brasileiros. .

Nossa proposta de Cr$341.160,OO foi consideradá muito
alta. Ora, o próprio Governo reconhece que, em abril, o
teto salarial deverá ser de aproximadamente Cr$230.000,OO.
Inicialmente propôs o valor de Cr$196.000,OO, mas hoje fala
em Cr$230.000,OO. Por isso, aproveito este momento para
fazer um apelo aos Deputados que encaminharam projetos
propondo valor inferior ao aceito pelo próprio Governo 
constatei que há junto à Mesa proposta de salário mínimo
de Cr$140.000,00 - no sentido de que os retirem, porque
essa quantia é bem menor do que a estipulada pelo Governo,
o que deixa a Oposição em situação constrangedora até no
momento de negociar.

Assim, peço a esse Parlamentar que, por engano, por
equívoco, pois não creio que tenha havido má-fé, encaminhou
esse projeto propondo um teto de Cr$140.000,OO que o retire,
para que possamos definir outro valor, mesmo que não seja
Cr$341.000,OO, que represente consenso entre os Parlamen
tares desta Casa.

Era o que tinha a dizer.

M/fTÉRlA A QUE SE REFERE n ORADOR:

EXERCÍCIO RACISTA
Desmond Tutu

A dor e o desapontamento ocupam posição de destaque
entre as emoções que muitos sul-africanos negros sentiram
diante do plebiscito em que a minoria branca decidiu o futuro
da reforma no nosso país. Sentimos dor porque é profunda
mente inquietante para nós, a maioria, termos sido de novo
relegados à condição de objetos sobre os quais as decisões
são tomadas. Os progressos dos dois últimos anos -libertação
de Nelson Mandela e outros, legalização das organizações
políticas, retorno dos exilados e início das negociações consti
tucionais - foram alguns passos para a inclusão dos negros
no processo de tomada de decisões. Desta vez, porém, fomos
empurrados de volta à era pré-199ü, marginalizados e privados
de voz ativa numa escolha que afetará nossas vidas de maneira
vital. Fomos mantidos como reféns.

Uma votação pelo "não" às reformas do Presidente De
Klerk era teoricamente possível, e a África do Sul sofreria
uma tragédia nas mãos de uma restrita minoria. Muita gente
parece esper -lue exultemos diante da vitória do "sim".
Mas ficamos loi desapontados pela insensibilidade do Oci
dente dos nossos sentimentos. Pelo menos um país, a Dina
marca, associou diretamente a suspensão de sanções ao resul
tado desse exercício racista. Atitudes como esta servem para
reforçar a percepção na África de que o racismo continua
presente na mentalidade ocidental.

Nossa reação ao plebiscito tem sido ambivalente. De
Klerk nos colocou diante do fato consumado, sem alternativa
senão suportar o que viesse. Mesmo assim, a grande votação
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favorávei "sim" acabou sendo um alívio, um triunfo do bom
senso, até mesmo da democracia. Ousamos ter esperança de
que nossos compatriotas brancos tenham demonstrado- que
querem ser conside.rados africamos e conviver harmoniosa
e pacificamente com os demais africanos.

O presidente afirmou, na sua resposta ao resultado do
plebiscito, que existe certa dose de justiça em se permitir
que aqueles que abriram o livro do apartheid, os brancos,
fossem encarregados de o fechar. Mas naquele mesmo dia,
se pôde constatar a aplicação da aritmética do apartheid no
orçamento nacional; o valor das pensões pagas aos nossos
idosos continuam a depender da cor da pele.

Mesmo assim, poderíamos conceder alguma validade à
observação de De Klerk, se fosse acompanhada de um ato
de contrição. Que tremendo impacto saneador poderia ter
causado se, no momento do grande triunfo pessoal, ele acres
centasse algo como: "E lamentamos a dor e o sofrimento
que o apartheid causou a nossos compatriotas sul-africanos
que não participaram deste plebiscito".

Uma verdadeira reconciliação só será possível quando
houver arrependimento pelos erros do passado. Somente se
os que sofreram se mostrarem dispostos a perdoar. E se os
perdoados fizerem reparações sempre que possível.

De Klerk recebeu o mandato que dizia precisar. Agora,
está moralmente obrigado a ser mais rápido que um raio.
Não há motivo por que não possamos te:r um governo provi
sório já em meados deste ano. Gostaria de ver uma Assembléia
Constituinte funcionando até o fim do ano, uma nova Consti
tuição aprovada até junho de 1993 e, logo em seguida, a
convocação de eleições nacionais realmente democráticas.

Mas não é preciso esperar por um governo representativo
para se melhorar a vida dos sul-africanos negros. As mudanças
dos dois últimos anos ainda não conseguiram provocar ne
nhum benefício tangível para a grande maioria, e os partidos
políticos estão sendo pressionados pelos que se pergunt~m

se as negociações realmente estão alcançando algum efeito
concreto.

Para criar uma atmosfera propícia às conversações, é fun
damental que medidas de emergência se:jam tomadas em vá
rios setores. Existe um enorme déficit habitacional a educação
está em crise. Não podemos nos dar ao luxo de permitir que
os professores sejam entrincheirados nas escolas bra.ncas,
quando há uma carência crítica de mestres na comumdade
negra. O atendimento médico precisa ser mais acessível. E
o governo deve organizar programas para aliviar a fome e
pobreza.

Mas, por mais cruciais que estas áereas sejam, a priori
dade número um é por um ponto final na escandalosa violên
cia, que tantos problemas nos traz. Até o mais cético é forçado
a admitir que há um fator de violência nas forças de segurança,
firmemente dispostos a subverter o processo de negociações.
De que outra forma poderíamos explicar o fato de o aumento
da violência quase sempre coincidir com algum evento impor
tante no calendário do país? Aqueles que assassinaram indis
criminadamente os passageiros dos trens não perguntam às
vítimas sua filiação política ou tribal, desmentindo assim a
alegação de que os ataques se originam em rivalidades políticas
ou tribais.

Até 1990, nossa força policial era extremamente eficiente.
Era capaz de identificar os insurretos que: se infiltravam secre
tamente no país. Agora, as pessoas portam armas aberta-

mente, se matam à luz do dia. É ainda querem que acreditemos
que nossa polícia, de repente, se tornou incompetente.

Desesperada e urgentemente, necessitamos de uma força
policial profissional e neutra, que seja capaz de manter a
paz. Enquanto não a tivermos, a violência continuará, e cada
vez mais, provocando a erosão das negociações. De Klerk
precisa promover um expurgo nas suas forças de segurança.
Todas as suas iniciativas serão baldadas se não puser um fim
à violência, tão eficazmente como faria se as pessoas que
estão sendo assassinadas fossem brancas.

Também precisa mostrar aos brancos direitistas que a
violência não é opção viável para eles. Este maravilhoso país
é suficientemente grande para eles também - para o Dr.
Andries Treurnicht, líder do Partido Conservador, e para Eu
gêne Terreblanche, do Movimento de Resistência Afrikaner,
neo-nazista -, desde que não queiram impor suas opiniões
pela força. Precisamos lhes dizer que, na nova África do Sul,
eles serão livres para continuar defendendo seus pontos de
vista antediluvianos, desde que não infrinjam os direitos dos
demais. Obviamente, esperamos que eles acabem enxergando
que seus interesses serão mais bem defendidos se adotarem
o ideal democrático.

A África do Sul pode oferecer um modelo para o mundo,
celebrando nossa gloriosa diversidade - uma diversidade de
cultura, de linguagem e de raças, que Deus nos deu para
nos mostrar que fomos feitos para interdependência, o compa
nheirismo e o convívio.

O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
direção geral da Polícia Federal está designando novamente
para o Estado de Roraima o Delegado Raymundo Cotrim,
que se notabilizou durante a operação Selva Livre pela violên
cia empregada no desempenho daquilo que entende ser sua
missão.

Para um organismo que tem em seus quadros centenas
de Delegados com larga experiência, o retorno do Delegado
Raymundo Cotrim a Boa Vista soa como uma provocação,
pois são inúmeros os cidadãos que hoje ostentam as marcas
da truculência do citado policial que, durante vários meses,
fez letra morta do Título II do Capítulo I da Constituição
Federal, que trata "Dos Direitos e Deveres Individuais e Cole
tivos", atropelando com estupidez e truculência o próprio
direito de cidadania.

Certa feita, atacou e arrasou ferozmente um equipamento
de irrigação de uma horta, na presunção de que teria sido
usado em uma atividade garimpeira.

Não sei de onde o Delegado Raymundo Cotrim retirou
seu título de Bacharel. Mas deve saber que constitui elementar
princípio de Direito, que não se pode presumir a culpa. Por
definição legal, todos somos inocentes! A inocência se presu
me. A culpa é que se prova!

Para o citado Delegado, todos os garimpeiros são culpa
dos, todas as pistas de pouso são clandestinas, e precisam
provar a boa intenção, mesmo aquelas que são homologadas
pelo Ministério da Aeronáutica como indispensáveis à própria
sobrevivência, para um pouso alternativo em uma situação
crítica.

A inversão de tal princípio constitui um atentado ao direi
to individual do cidadão, consagrado, entre outros, nos itens
X, XI, LVII do art. 59 da Constituição brasileira.

Pela página de violência que deixou em sua passagem
pelo Estado de Roraima, vejo com tristeza o retorno do Dele
gado Raymundo Cotrim àquele cenário.
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E, por essa razão, como porta-voz do povo roraimense
nesta Casa, julgo de meu dever fazer esta advertência ao
Delegado Romeu Tuma, para evitar que o povo roraimense
volte a viver um clima de violência e de ódio, de perseguição
sem limites, de desconfiança e amargura, de incerteza total
no dia de amanhã.

Em muito boa hora, o Brasil descarregou da Adminis
tração Pública essa figura folclórica do Secretário do Meio
Ambiente, José Lutzenberger.

Não há nada que justifique agora, com tanta gente boa,
a Polícia Federal ressuscitar em Roraima o ciclo da truculência
capitaneado pelo Delegado Raymundo Cotrim, cuja saída do
Estado retirou de muitos olhares o sentimento do medo que
ele semeou no coração amargurado de milhares de garim
peiros.

o SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
de todos os problemas que está a viver a Nação brasileira,
o maior e mais angustiante refere-se indiscutivelmente à ques
tão da alta excessiva do custo de vida nos últimos tempos,
sobremodo penosa e injusta para com as populações de menor
poder aquisitivo, as quais vão perdendo cada vez mais condi
ções de satisfazer suas necessidades básicas e primárias, inclu
sive no item alimentação.

Na verdade, há diversos aspectos exercendo influências
significativas no processo inflacionário, cuja persistência, ape
sar das múltiplas medidas de caráter econômico adotadas pelo
Governo Federal, parece indicar a necessidade de se adotar
uma ação enérgica, como forma de se conter definitivamente
a escalada de preços em praticamente todos os setores, produ
tos e serviços, que hoje se verifica com absurda intensidade.

Ora Sr. Presidente, comprovado está que um dos grandes
males da inflação continuada é a atividade sempre ousada
dos especuladores, cuja ganância pelo lucro fácil, quer supe
restimando custos de produção, quer adicionando parcelas
outras pelo abuso da intermediação, acaba repercutindo nega
tivamente sobre quaisquer conjuntos de medidas que intentem
reverter tendências e expectativas inflacionárias.

A especulação representa, portanto, uma força exercida
em sentido contrário aos esforços do Governo e da população,
no combate à inflação, em razão do que permitir a sua presença
significa invalidar as tentativas de contenção do surto inflacio
nário, tornando inócua uma luta que só acabará completa
e totalmente vitoriosa quando surgirem resultados concretos
e definitivos e que tragam tranqüilidade e esperanças aos con
sumidores.

'Por isso, apelo aos responsáveis pela política econômica
do Governo, no sentido de que se intensifique a fiscalização
sobre empresas e pessoas classificadas como especuladores,
tolhendo suas atividades e impedindo, com isso, que exerçam
influências na subida dos preços aos consumidores.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados.

O SR. ARNO MAGARINOS (Bloco - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, retorno
à tribuna, no dia de hoje, para comentar dois assuntos refe
rentes ao crédito educativo. Já foram abordados por Depu
tados neste plenário, todavia, como entendo serem de muita
importância e a situação bastante grave, trago-os novamente
à tona.

Faço aqui o mesmo apelo que farei pessoalmente, às
15h, ao Sr. Ministro da Educação, no sentido de que o progra-

ma do crédito educativo seja reatiyado, até com mais ênfase,
pois somos sempre abordados por centenas, se não milhares,
de estudantes, em nosso Estado, que estão à espera do crédito
educativo, sem saberem como fazer suas matrículas e dar
continuidade aos seus estudos, já que estão no terceiro, quarto
ou quinto ano de faculdade. Caso esse crédito não lhes seja
concedido, esses jovens terão de cancelar suas matrículas,
por falta de meios para dar continuidade aos seus estudos.

Faço, pois, este registro, esperando que possamos ser
atendidos, o mais rápido possível.

Gostaria também, em rápidas palavras, de comentar um
tema que não poderia ser tratado em menos de duas ou três
horas. Refiro-me à reforma agrária no meu Estado. Temos
visto que aqueles que recebem terras do Governo são os que
acampam nas beiras da rodovias, ganhando, após grande pres
são, muitas vezes, algum pedaço de terra. Todavia, temos
hoje, no próprio Estado, agricultores cadastrados nas coopera
tivas, nos sindicatos e nas prefeituras, aguardando um pedaço
de terra. Essas pessoas, que realmente são agricultores e que
agem pacificamente pedindo ao Governo uma ajuda, não a
estão recebendo.

Gostaria que o Ministério da Agricultura e o lncra anali
sassem os pedidos dessa gente que também quer plantar e
produzir.

SI. Presidente, Srs. Deputados, os que estão nesta lista
realmente são agricultores que têm o seu talão de produtor,
que têm como mostrar que já produziram neste País e têm
capacidade de fazê-lo.

Por isso, espero que em breve sejam tomadas providên
cias para atender aos agricultores que realmente querem ser
assentados num pedacinho de terra para produzir e ajudar
este País a crescer.

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, Srs. Deputados, gostaria que
fosse transcrito nos Anais desta Casa matéria publicada no
Jornal do Brasil, sábado próximo passado, cujo título é: "De
putado denuncia mordomia de militares no Exterior". E faço
esta ressalva, Sr. Presidente: não considero esta matéria como
uma denúncia, mas como uma revelação. Afinal de contas,
o que é feito com o dinheiro público deve ser do conhecimento
de todos os contribuintes. Acrescento ainda que esses militares
ocupantes de cargos no exterior, em sua grànde parte, são
pessoas que estão em fim de carreira e são muito bem remune
radas, recebendo em torno de nove mil dólares mensais como
prêmio pelos seus "serviços" - entre aspas - prestados ao
Brasil.

Esses militares realmente não prestam serviços. Em sua
grande maioria, são militares que se agasalham no poder,
que se mantêm subservientes ao sistema e acabam ganhando
cargos no exterior como prêmio. Por isso, quando nesta Casa
tramitam projetos de interesse da famÍlia militar, vemos alguns
coronéis fazendo lobby contra a sua própria gente aqui dentro.
E, por trabalharem desta maneira, são premiados lá fora.
Depois, voltam ao Brasil com uma boa quantia de dólares
no bolso; compram seus imóveis e não' plecisam entrar na
Justiça ou fazer lobby no Congresso, como aconteceu no Sena
do no ano passado, quando da compra de imóveis funcionais
aqui em Brasília. Muito pelo contrário, fazem um lobby no
sentido inverso. Dessa forma, esses militares não enfrentam
problemas quando passam à inatividade. E mais: não há crité
rio nenhum na escolha desses militares.

Eu aconselharia, então, uma reestruturação por parte
do Poder Executivo, uma reavaliação desses cargos militares
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no exterior, de modo que sobre dinheiro para pagar melhor
o militar, que está mal remunerado neste País.

Sr. Presidente, não faço uma denúncia, mas apenas uma
revelação. Quando abordo uma matéria deste nível, sou criti
cado por alguns oficiais superiores, como se estivesse dene
grindo a imagem da instituição. Não considero desta maneira.
Estou sempre em defesa da familia militar como um todo,
porque acho que a famr1ía é mais importante do que a institui
ção. Se a família estiver desestruturada, se o militar chefe
de família não puder dar dignidade à sua famr1ía por causa
de seu baixo salário, a instituição de nada servirá para ele.

Acrescentaria que esse dinheiro, gasto inutilmente, no
meu entender, para manter essas missões diplomáticas milita
res, deveria ser revertido para a parte social do militar aqui
no Brasil.

Um exemplo claro disso ocorre no Cone Sul, onde a
Argentina, o Uruguai e o Paraguai têm juntos, conforme foi
respondido no meu requerimento de informações, 19 adidos
militares. V. Ex~' hão de convir que é um número um tanto
quanto exagerado para militares que, praticamente, não têm
o que fazer ali no Cone Sul, a não ser, logicamente, ler jornais
e fazer um acompanhamento da situaç:lo política daqueles
países.

Sr. Presidente, esta matéria também deveria ser estendida
até a área civil. Nela também existem aberrações. Por exem
plo: esse cargo que o Sr. Cláudio Humberto, ex-Porta Voz
da Presidência da República, irá ocupar - e não o considero
uma pessoa habilitada para tal - não tem utilidade. Não
há necessidade de existir esse cargo não só em Portugal como
em outros países.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Agradeço a V.
Ex~ pela atenção. Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

DEPUTADO DENUNCIA MORDOMIA
DE MILITARES NO EXTERIOR

Brasília - Os adidos militares no exterior e os suboficiais
nomeados como auxiliares custam à nação US$8 milhões ao
ano, só como pagamento de seus salários. Estarrecido com
este volume de despesas, e certo de que a maioria dos postos
militares no exterior são meros cabides de emprego que one
ram os cofres públicos para favorecer apadrinhados, o ex-ca
pitão do Exército, Deputado Jair Bolsonaro (PDC-RJ),
apresentará, na próxima semana, um requerimento de infor
mação para saber quantos são os militares fora do país, que
cargos ocupam e quantos dólares consomem.

A primeira investida do deputado contra o que considera
"mordomia das Forças Armadas no exterior" gerou dados
concretos no final do ano passado. Foi quando o deputado
receheu resposta ao requerimento de informações sobre os
servidores militares em missões diplomáticas brasileiras. São
103 militares espalhados por 24 países. Os oficiais desempe
nham funções de adidos navais, aeronáuticos, do Exército
ou das Forças Armadas, enquanto os sUlboficiais ficam como
auxiliares dos adidos. Os 52 auxiliares recebem salários médios
de US$4 mil mensais, enquanto os adidos ganham, em média,
US$9 mil por mês.

"Não consigo compreender o que fazem cinco militares
em Assunção e outros seis em Montevidéu, onde estão lotados
adidos de cada uma das três Forças e três auxiliares. Em
Buenos Aires, são mais três oficiais e quatro suboficiais",
salienta o deputado, lembrando que esse contingente consome
US$120 mil por mês só como pagamento de seus salários.

"Essa gente gasta a maior parte de seu tempo lendo jornais",
dispara Bolsonaro, arriscando em seguida uma sugestão à
cúpula militar. "Ficaria muito mais barato para a nação reduzir
o número de militares fora do país e fazer a assinatura dos
jornais estrangeiros que eles costumam ler por lá".

Para comprovar que a missão no exteri.:>r não passa de
um prêmio, na maioria dos casos, Bolsonaro cita o exemplo
do general Werlon Coaracy de Roure. Ele garante que Roure
ganhou prestígio junto à cúpula do Exército pelo serviço pres
tado como assessor parlamentar da Força na Assembléia Na
cional Constituinte. "O Coronel Roure de então foi tão feste
jado que ganhou a promoção a general, caroneando cerca
de quatro dezenas de coronéis mais antigos do que ele", sus
tenta o deputado. Na avaliação do deputado, foi a singula
ridade da promoção, em que o coronel atropelou muitos com
panheiros de farda, que acabou lhe rendendo o prêmio de
adido do Exército em Washington, um dos postos mais cobiça
dos. Bolsonaro diz que o general Roure teve que sair de
cena porque acabou ganhando antipatia grande dos colegas
de turma mais antigos, que ficaram para trás na promoção.

Em Washington, o general Roure encontrou um antigo
companheiro de Constituinte. O assessor parlamentar da Ma
rinha, comandante Luiz Paulo Aguiar Reguffe também levou
sua promoção, foi a almirante e, de quebra, ganhou o posto
de adido naval na capital norte-americana.

Bolsonaro conta que entrou com requerimento para saber
quantos são os adidos, na ilusão de que estes seriam os únicos
militares brasileiros em postos no exterior. Mas bastou uma
simples folheada no Noticiário do Exército, um boletim men
sal que traz as notícias da Força, para que o deputado desco
brisse que há muito mais companheiros de farda fora do país
do que o número de adidâncias poderia suportar. "Existem
militares em cargos de adjuntos de comissões, como a Comis
são do Exército Brasileiro em Washington; em representa
ções, como na Junta Interamericana de Defesa; e em cargos
estranhos como o de oficial de ligação junto a Escola de Co
mando e Estado Maior do Exército nos Estados Unidos",
relata Bolsonaro.

Nos cálculos do deputado, os militares no exterior somam
pelo menos 250. Faz sentido. Afinal, até há 15 dias o Brasil
mantinha um general como representante seu no Grupo de
Observadores das Nações Unidas na América Central, ao
custo anual de Cr$1 bilhão, registrados no próprio Orçamento
da União. O cargo foi extinto, mas o Tesouro ainda banca
as despesas de um outro representante brasileiro na Missão
de Observação das Nações Unidas em EI Salvador.

o SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 1992
realizou-se, no Rio de Janeiro, o II Encontro para a Sobrevi
vência dos Hospitais de Câncer no Brasil. O próprio nome
define qual a finalidade dessa reunião.

Lá estiveram presentes, entre as diversas entidades, a
Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Com
bate ao Câncer, a Sociedade Brasileira de Cancerologia, a
Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a Sociedade Bra
sileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Onco
logia Pediátrica e o Departamento de Radioterapia do Colégio
Brasileiro de Radiologia.

Pois bem, Sr. Presidente, de posse das conclusões desse
encontro, os representantes dessas entidades que nominei vi~
ram a Brasília para entregar um documento ao Sr. Ministro
da Saúde, e, em um encontro realizado aqui nesta Casa, pedi-
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ram a minha presença' e me passaram alguns dados, a fim
de que não apenas registrasse aqui aquele acontecimento,
como também endossasse o seu apelo ao Ministro da Saúde.

Acontece, Sr. Presidente, que essas entidades estão em
estado de insolvência no Brasil. E não é difícil encontrar as
razões: a causa básica foi a defasagem entre os valores de
retribuição dos serviços, praticados pelo Ministério da Saúde,
e o elevado custo de atendimento ao paciente portador de
câncer.

E a demonstração é muito eloqüente. Os números, por
si só, estão aqui a justificar o que estou dizendo. Para um
índice inflacionário acumulado de 11.065%, no período de
janeiro de 1990 a janeiro de 1992 - calculado segundo o
IGP da Fundação Getúlio Vargas - houve um reajuste de
apenas 3.826%, o que torna inviável o funcionam'ento desses
hospitais, assim como o atendimento ambulatorial.

Como isso é assunto sério, tratado por pessoas realmente
sérias, professoras universitárias, médicos de nomeada, pes
quisadores, penso que devemos endossar e dar respaldo a
esse pedido dirigido às autoridades sanitárias do nosso País.
E embora se precise de um exame em toda a estrutura da
área da saúde - inclusive há uma idéia de desvinculação
da saúde da área previdenciária, muito embora esta seja uma
medida de médio e longo prazo - queremos, a curto prazo,
e é esta a reivindicação, que seja restabelecido o índice SIC-C
ao nível de 3.0 sobre a tabela vigente, para que os hospitais
continuem funcionando. Desejamos também que se restabe
leça o atendimento ambulatorial, peremptoriamente estan
cado, fechado pelo Ministério da Saúde. É uma doença insi
diosa que preocupa a todos; é um quadro que atormenta
a nossa população e, principalmente, aque.les que estão aco
metidos, neste momento, por esse mal. E uma questão de
humanidade, também.

Quero deixar aqui este apelo, este registro nos Anais
desta Casa. Tenho a esperança de que chegue até os ouvidos
do Sr. Ministro da Saúde. Estou certo de que S. Ex' é um
homem sério, com a competência que lhe reconheço e idonei
dade profissional, e, por isso, dará prioridade à reivindicação
daqueles que representam as entidades que se dedicam ao
tratamento do câncer no Brasil.

o SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, na última
quarta-feira, duas matérias importantes foram votadas e apre
ciadas por esta Casa: o requerimento de urgência do Deputado
Paulo Paim para o seu projeto de salário mínimo e o requeri
mento de urgência para o decreto legislativo que tenta sustar
os efeitos do Decreto Presidencial n9 430: Houve, sem dúvida,
uma frustração para todos aqueles que, com muito interesse,
com muito sacrifício, se deslocam dos seus Estados e vieram
acompanhar essas duas votações, decisões importantes da Câ
mara dos Deputados. Para surpresa, o primeiro requerimento,
do Deputado Paulo Paim, foi rejeitado por apenas três votos,
e o projeto do decreto legislativo não foi votado. Várias polê
micas regimentais foram levantadas sobre a possibilidade de
se votar no mesmo projeto. Infelizmente, a Mesa decidiu
colocá-Ia em votação esta semana. Isto teve um efeito muito
triste, muito perverso sobre a expectativa dos aposentados,
que acompanhavam com muita aflição e interesse, esse resul
tado, uma vez que eles não poderão fazer o mesmo tipo de
mobilização que fizeram na semana passada. Naquela ocasião
vários aposentados e outras pessoas demonstraram decepção
e profundo descontentamento com a decisão da Mesa da Câ-

mara dos Deputados, Isto se justifica, Sr. Presidente, porque
a novela dos aposentados se arrasta há meses. O Governo
adota uma política intransigente e perversa, não fazendo valer
os direitos a que os aposentados fazem jus.

O Congresso Nacional, através da Câmara dos Depu
tados, teve uma oportunidade de ouro de demonstrar que
realmente está interessado em combater a política do Governo
Federal, e poderia ter mostrado, na quarta-feira, que isso
era possível. Ora, a Mesa alegou que não pode colocar o
projeto em votação porque as Comissões ainda não tinham
sido instaladas, argumento contestado por diversos Deputados
que vieram a esta tribuna contrapor-se à decisão da Mesa,
Demonstração de boa vontade e respeito para com os aposen
tados seria fazer um acordo com as Lideranças para que a
instal~ção das Comissões fosse feita na quinta-feira pela ma
nhã. A tarde, poder-se-ia convocar uma sessão extraordinária
para apreciar essa importante matéria, que já se arrasta por
demais e está levando a paciência dos aposentados ao seu
limite máximo. A Câmara dos Deputados demonstrou que,
na prática, não está interessada realmente em resolver o pro
blema dos aposentados.

Espero que esta semana não faltem aqui os votos neces
sários para se aprovar esse decreto legislativo, que, na prática,
sabemos, não vai ter efeito imediato, mas politicamente será
uma importante decisão que esta Casa está a dever à sociedade
brasileira, no sentido de mostrar que está sensibilizada com
o problema dos aposentados, dos pobres, pois muitos deles
já contribuíram para o desenvolvimento do País.

Outro tema, Sr. Presidente, que gostaria de mencionar,
diz respeito ao projeto do salário mínimo. É necessário que
esta Casa aprecie, ainda esta semana, o projeto do salário
mínimo, pois áté hoje o Presidente Collor não se dispôs a
enviar para cá 'um nova política salarial e uma nova regra
para o salário mínimo.

O Deputado Paulo Paim e outros Parlamentares têm estu
dos nesse sentido, e espero que a Câmara dos Deputados
acolha a manifestação de S. Ex"

Essa deverá ser a preocupação de todos os Parlamentares,
afim de definir claramente uma regra que reponha para o
trabalhador o poder aquisitivo do salário mínimo, possibi
litando àquele que recebe apenas um salário, o maior penali
zado com essa política recessiva de arrocho salarial, ter seus
problemas amenizados. A política do salário mínimo é um
compromisso que esta Casa tem obrigação de colocar em práti
ca, responsabilidade de todos os Parlamentares, para que pos
samos imediatamente dar uma solução condizente com as ne
cessidades de todos os trabalhadores do País.

Muito obrigado.

O SR. EUCLYDES MELLO (Bloco - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
orgulho-me de ser político. Minha família está na terceira
geração de políticos. Já fomos Governadores, Prefeitos, Ve
readores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Senado
res, Vice-Governadores. Orgulho-me de meu irmão, Verea
dor, na mesma intensidade com que respeito o Presidente
da República, nosso primo, e o admiro.

E desde que retornei para São Paulo, onde estudei Direi
to, onde sempre trabalhei, terra da família de minha mulher,
terra do meu filho caçula, não tenho feito outra coisa senão
trabalhar por São Paulo. E o fato de ser Deputado do Gover
no, defensor absoluto do Presidente Fernando Collor de Me
llo, de ter sido eleito pelo partido de S. Ex\ com expressiva
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votação, é claro, obriga-me trabalhar junto aos órgãos públi
cos, às instituições de fomento oficiais, no sentido de ajudar
o meu Estado.

Seria um absurdo, um desrespeito aos que acreditaram
na mensagem do candidato e hoje na atuação do Deputado
Federal, não utilizar esse acesso, de fOlma clara e honesta,
com a finalidade de carrear, recursos, de levar obras, de mino
rar problemas e resolver situações difíceis de pobreza, miséria,
desnutrição, habitação e saneamento.

Uso a minha vida pública para trabalhar pelos que acredi
taram em mim. Minha fortuna é meu nome; meu lucro é
a confiança transmitida por meus eleitores ao longo de três
mandatos parlamentares: Vereador, Deputado Estadual e o
Deputado Federal.

E ontem o jornal Folha de S. Paulo, cuja postura crítica
em relação ao nosso Governo não lhe tira o merecido lugar
que ocupa, publicou matéria sobre a destinação de verbas
públicas para o Estado de São Paulo.

De minha parte, nenhum desmentido. Levei, levo e leva
rei o que puder para São Paulo.

Sei, como também o sabem a Folha e os respeitáveis
jornalistas Elvira Lobato e Xico Sá, que as concorrências
públicas, com seus editais, são obrigação das Prefeituras Muni
cipais.

Atendo a todos os que me procuram, da mesma forma
como ajudei o Município de São Bernardlo do Campo, através
de seu Prefeito, o Dr. Maurício Soares, do PT. Importante
obra de saneamento, reclamada por toda a população, foi
conquistada com nosso apoio, naquela importante cidade in
dustrial.

Em Conchas o Governo Collor entregou 104 casas popu
lares, cuja cidade é administrada pelo PT. Isso não invalidou
meu esforço, nem a população pode se:r penalizada por ter
votado em um prefeito da oposição. Ou não vivemos em
uma democracia?

O que é importante é o valor social de cada uma dessas
obras, o seu retorno junto à comunidade, bem como melhoria
das condições de vida do povo.

Para mim, Sr" e Srs. Deputados, isso é o que basta.
A matéria do jornal Folha de S. Paulo, por exemplo,

incorre em alguns pequenos equívocos. São José do Rio Preto,
rico e próspero Município do interior do Estado, onde estive
somente uma vez, em 1989, jamais teve qualquer dos seus
pleitos encaminhados por mim na órbita da administração
federal.

Não existe fisiologismo em nossa ação, já que nenhum
dos Prefeitos apontados pela Folha e do PRN, nem de partidos
coligados: são do PDT e do PMDB.

Já o Presidente do PRN de São Paulo, Leopoldo Collor
de Mello, até por temperamento, jamais encaminhou qualquer
pedido de Município, nem dos que são governados pelo PRN",
delegando essa tarefa aos seus deputados federais, de acordo
com as votações recebidas em cada colégio eleitoral.

De resto, devo informar aos senhores que, por mais
que faça pelo Estado de São Paulo, ainda farei pouco por
ele. O meu Estado merece mais, precisa mais e quer mais.
Tudo que eu consegui levar para São Paulo será pouco. Tudo
que eu pedir por São Paulo ainda não será o suficiente. E
tudo o que o Presidente Fernando Collor de Mello fizer por
São Paulo, com já está fazendo, não será o suficiente para
expressar o respeito e a consideração que temos pelo carro
chefe da Federação. E São Paulo bem o merece.

o SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
inscrevi-me hoje para falar sobre o tema engenheiros, arqui
tetos e agrônomos, a cujas profissões sou vinculado, além
de me serem caras. Sou profissional de engenharia, formado
pela Universidade Federal de Minas Gerais.

O sistema de controle e fiscalização do exercício da profis
são de engenheiros é coordenado pelo Confea, a nível federal,
e pelos Creas no âmbito regional. Esse sistema não tem obje
tivos corporativistas e está regulamentado desde 1933, portan
to, há sessenta anos.

Um outro aspecto é que a ART - Anotação de Respon
sabilidade Técnica - é um instrumento importante de fiscali
zação do exercício profissional, pois permite diferenciar o
habilitado do leigo. O Crea, portanto, trabalha em todos os
Estados brasileiros em defesa da sociedade.

Um terceiro argumento, Sr. Presidente, é que o sistema
Confea/Crea incorpora hoje cerca de meio milhão de profis
sionais de engenharia, arquitetura, agronomia, geologia e pro
fissões afins, que também empregam cerca de sete mil pessoas
no País.

Quanto aos valores arrecadados com as ART, não tenho
aqui dados no momento, mas gostaria de salientar que o Con
fea publica no "Diário Oficial da União" todos os informativos
com as aplicações desses recursos. A preocupação da enge
nharia nacional, que hoje é responsável, direta ou indereta
mente, por 60% do Produto Interno Bruto, é com a tecnologia
que precisa ser desenvolvida, com a troca de conhecimentos
entre Estados e até entre o Brasil e o mundo mais desenvol
vido, para que possamos, de fato, ser um País totalmente
evoluído e livre da dependência tecnológica.

Falo nesse sentido, SI. Presidente, porque tenho grande
respeito e admiração pelo colega e amigo, meu vizinho, Depu
tado Osvaldo Bender, que tem feito, com o objetivo de ajudar,
com o objetivo de trabalhar pelo País e pelo seu Estado,
comentários críticos em relação ao Crea e às ART. Sou até
porta-voz, neste instante, e somente neste, de um convite
para nos séntarmos à mesa, de um lado os profissionais de
engenraria, arquitetura e agronomia e, de outro, todos os
Parlamentares que queiram fazê-lo, principalmente nosso par
ticular e grande amigo Deputado Osvaldo Bender, para que
se encontre uma forma de aprimorar a legislação, tendo em
vista a superação dos problemas existentes. É nesse sentido,
Sr. Presidente, a minha manifestação.

Entretanto, antes de terminar, gostaria de merecer de
V. Ex' trinta segundos de tolerância, para fazer aqui o registro
de reconhecimento a um grande líder e amigo pessoal, Gene
baldo Correia, a quem dedico grande amizade. E não só a
S. Ex', mas a membros de sua família; não só à sua senhora,
mas também ao cunhado, que é meu amigo em Minas Gerais.
Todavia, fiz um comentário num jornal de que o nosso compa
nheiro Genebaldo Correia, que vem trabalhando pela unidade
do PMDB, talvez tivesse tido condições para se agigantar
e promover a indicação do Dr. Ulysses Guimarães para a
Presidência da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção. Mas não houve condições, e as coisas aconteceram ao
contrário. Vamos dar o episódio como encerrado. O jorna
lista, autor da matéria que teve muita repercussão, é um ho
mem sério, correto, dos mais bem informados e respeitados,
e eu honro o que lá está. Contudo, Sr. Presidente, minha
participação no assunto se cinge tão-somente à frase sobre
a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nada
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mais. Se, porventura, há no texto subseqüente outros comen
tários, a mim não pertencem.

Assim, agradeço à Presidência a oportunidade de ter feito
este pequeno esclarecimento final. Destaco que o importante
agora é a unidade do PMDB, partido que se recompõe e
cresce nas Capitais, especificamente em Belo Horizonte. De
vemos despojar-nos de vaidades e até mesmo de alguma con
trariedade que tenha sido provocada por lances do passado
e trabalhar com seriedade pela grandeza dessa organização
que muito"tem a dar a este País e à sua gente.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, um dos
Parlamentares que me antecederam, o líder cooperativista
do Rio Grande do Sul, fez referência a um tema que me
causou preocupação e foi motivo de minha vinda para este
Congres$o Nacional. S. Ex~ estava preocupado com a reforma
agrária no Brasil, principalmente no seu Estado. Fico satisfeito
por compreender que um líder cooperativista venha a esta
tribuna para, pelo menos a meia-voz, defender interesses rela
tivos à importante questão que é a reforma agrária.

Este é um tema que interessa à sociedade brasileira. Ele
não está restrito apenas à área rural, aos sem-terra, não se
destina a resolver só os conflitos no campo, mas também
representa solução para todos os problemas estruturais do
País. Se não houver reforma agrária no Brasil, de nada adian
tará tentarmos pôr fim aos problemas da fome, da miséria,
do desemprego, da violência, da moradia, da saúde, da educa
ção. Nenhum desses problemas se resolve sem uma reforma
agrária ampla em nosso País.

Aliás, o nosso partido está engajado numa campanha
em todo o Brasil no sentido de convencer as organizações
dos operários, da classe média, dos empresários de que todos
têm de abraçar essa bandeira que, de forma propositada, está
sendo cada vez mais esquecida.

Estivemos na semana passada em Brasília, juntamente
com uma comissão de oitocentos trabalhadores rurais, a maio
ria composta por mulheres do campo, com o Ministro Antônio
Cabrera, do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
para reivindicar a S. Ex~ interesses amplos dos trabalhadores
da roça. Foram cobradas do Governo as promessas da reforma
agrária e os recursos para viabilizar os assentamentos já exis
tentes, de governos anteriores, que estão inviabilizados econo
micamente por causa da política agrária. E a resposta do
Ministro Antônio Cabrera foi a seguinte: "Não posso fazer
reforma agrária porque ainda não foi regulamentada na Cons
tituição'Federal". S. Ex~ deu a entender que a culpa, indireta
mente, é nossa, dos Parlamentares, que estamos cobrando
do Ministro algo que tem que ser aprovado por nós.

Espero que agora, depois de constituídas as Comissões
Técnicas da Casa e eleitas as suas presidências, este Governo,
após dois anos, tome a iniciativa de mandar um projeto em
regime de urgência, para regulamentar a terra produtiva e
a função social da pequena e média propriedades na Consti
tuição. Se não conseguirmos trabalhar num projeto em cón
junto, então apelo para que aprovem o projeto da nossa banca
da, que regulamenta a Constituição. Refiro-me ao Projeto
de Lei n9 11, que diz respeito aos trabalhadores rurais. É
o apelo que faço.

O Relator da Comissão de Agricultura e Política Rural,
Deputado Odelmo Leão, está aqui, ao meu lado. Não conheço
ainda o seu relatório. Faz um ano que esse projeto está trami
tando. A partir da quarta-feira, teremos a primeira reunião

da Comissão de Agricultura e Política Rural. Outras Comis
sões têm que opinar sobre essa matéria. Há o interesse e
a urgência para regulamentarmos a reforma agrária. Portanto,
na próxima audiência que tivermos com o Ministro Antônio
Cabrera, S. Exª não poderá usar a desculpa utilizada até hoje
de que não pode desapropriar porque não tem regulamen
tação, porque algum proprietário entrou com recurso e ganhou
na Justiça, e, por isso, não sai a reforma agrária.

Vamos cumprir a nossa parte, vamos regulamentar. Se
o Governo não faz isso, se as bancadas não se interessam
pela reforma agrária, o PT tem um projeto que está aí. Vamos
aprová-lo, vamos mandá-lo ao Executivo, para que seja san
cionado. Não será por omissão do Poder Legislativo que não
se avançará no processo de reforma agrária no Brasil.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, venho
a esta tribuna para relatar alguns acontecimentos no Estado
do Pará que mais uma vez vêm manchar sua história e mostrar
quão irresponsável e inconseqüente é o governo que temos
naquele Estado. .

Numa publicação datada de 4 de novembro de 1990, o
Senador João Calmon, Presidente da Comissão de Educação
do Senado Federal, na ocasião da abertura de um seminário
sobre o desafio da escola básica, diz, entre outras citações,
o seguinte:

"Não, definitivamente não estamos falando de
utopia nem de algum país economicamente desenvol
vido. Da mesma forma, não estamos falando da região
pólo do nosso País, caracterizada pela pujança educa
cional e alta renda por habitante. Estamos nos refe
rindo a uma instituição concreta já em funcionamento
na Amazônia brasileira, cuja sede física foi inaugurada'
no último dia 4: o Instituto Superior de Educação do
Pará."

Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, fiz oposição durante
quatro anos, como Deputado Estadual, ao governo anterior,
mas não pude deixar de reconhecer na sua Secretária de Edu
cação, Terezinha Gueiros, a preocupação com a educação
fundamental no Estado e, particularmente, com a formação
dos professores que lidam com crianças de Oa 14 anos.

Lamentavelmente, temos visto neste País que também
os professores não estão qualificados; portanto, não conse
guem educar propriamente. Daí a evasão educacional, que,
sem dúvida nenhuma, é uma máxima em todo País.

Preocupada com isso, a Prof~ Terezinha Gueiros, com
apoiamento de ilustres homens educadores deste País, como
o ProfQ

• Pedro Demo, tiveram uma concepção e instalaram
o Instituto Superior de Educação do Pará, com o objetivo
de formar professores que viessem ao encontro dessa necessi
dade básica de melhor qualificar o professorado para melhor,
ensinar aos nossos alunos. Mas eis que agora o Governo do
Estado do Pará, com alegações absolutamente equivocadas,
com o objetivo claro de não permitir que a administração
anterior se firmasse no conceito popular como um governo
que, pelo menos, se preocupou com educação, extingue, de
forma indireta, o Instituto Superior de Educação do Pará,
estrutura física construída para atender àquela concepção edu
cacional nova que se inplantava no Estado do Pará. Na ocasião
até se promoveu concurso público, onde se buscou uma arqui
tetura que melhor se adaptasse àquela conceituação pedagó-



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 24 4597

gica. Aprovado o projeto por arquitetos que participaram
daquele julgamento e por homens da área de educação, abso
lutamente credenciados para fazê-lo, foi construído um prédio.
Agora, o Governo do Estado quer transferir a Faculdade
de Medicina justamente para a sede físiea onde funciona o
Instituto Superior de Educação, obra construída com a abso
luta coerência com o que ali se começava a praticar. Pretende
tirar a Faculdade de Medicina da área em que ainda hoje
se encontra, ao lado dos hospitais, para nela colocar o Instituto
Superior de Educação do Estado do Pará.

Veja, Sr. Presidente: o Governador atual só quer mesmo
é destruir, já que não tem capacidade para construir coisas
novas, por ser incompetente, por não ter criatividade, por
ser mesquinho e perseguidor, por não ter compromisso com
a educação do Estado do Pará. Deseja agora enterrar o Insti
tuto Superior de Educação do Estado do Pará e ainda a Facul
dade do Medicina. Como médico, não entendo como querem
transferir a Faculdade de Medicina para outro prédio, assim,
sem mais nem menos, sem um estudo preliminar mínimo de
adaptação dessa nova estrutura à formação médica que se
pretende dar aos alunos. Também, como médico, estranho
essa atitude do atual Governador.

Portanto, desta tribuna, quero me solidarizar com os pro
fessores do Instituto Superior de Educação do Estado do Pará,
protestando contra essa medida absurda e irresponsável do
Governador Jáder Barbalho, que não constrói nada e, pior
quer destruir aquilo que fora construído pelos governos ante
riores.

Era o que tinha a dizer.
O Sr. Odelmo Leão - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem, de acordo com o art. 95 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco -- MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de
esclarecer o nobre colega, o brilhante Deputado Pedro Tone
lli, nosso companheiro da Comissão de Agricultura e Política
Rural, o respeito do projeto que define a reforma agrária,
do qual eu sou relator.

Esse projeto se encontra em meu poder desde o final
do mês de novembro de 1991. Durante o recesso parlamentar,
permaneci em Brasília, aguardando o retorno do Dr. Caio,
da Assessoria Legislativa. Iniciei então o parecer desse projeto
- são seis projetos apensados. Infelizmente, houve um aci
dente com o nosso prezado Dr. Caio, motivo pelo qual ele
ficou afastado, por problemas de saúde, durante um período
de 30 dias; mas agora já está retornando à Casa.

Como medida de adiatamento em relação à tramitação
desse projeto, aconselhado pelo Dr. Caio, dei entrada hoje,
na Comissão de Agricultura e Política Rural, de requerimento,
no qual solicito que ouçamos eminentes sociólogos e pessoas
representativas do setor, a fim de que, no máximo no final
deste primeiro semestre, possamos proceder à análise, ao jul
gamento e à colocação desses pareceres em votação.

Portanto, nobre colega Pedro Tonelli, pode ficar tran
qüilo: aquilo que me cabe fazer será feito.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Não há questão
de ordem a ser respondida. O nobre Deputado Odelmo Leão
prestou alguns esclarecimentos ao ilustre Deputado Pedro To
nelli.

A propósito, o art. 135 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados diz que:

Decorridos os prazos previstos neste regimento pa
ra tramitação nas Comissões ou no Plenário, o Autor
de proposição que já tenha recebido pareceres dos ór
gãos técnicos poderá requerer ao Presidente a inclusão
da matéria na Ordem do Dia.

Não é este o caso porque ainda falta um parecer. Assim,
os esclarecimentos que S. Ex' forneceu, acredito, são do intei
ro conhecimento do Deputado Pedro Tonelli.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Augusto Carvalho.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, no meu nome pessoal e no
do Partido Popular Socialista, que aqui represento, go~taria

de fazer um registro sobre os últimos acontecimentos na Africa
do Sul.

Sabe V. Ex' que durante décadas aquele povo lutou de
forma aguerrida, heróica, contra o apartheid, sistema de go
verno pelo qual uma minoria de cinco milhões de brancos
esmagava uma maioria de vinte milhões de negros. A discrimi
nação racional era a base das relações existentes naquela socie
dade, sistema condenado pela opinião pública internacional,
mesmo dos países capitalistas, para não falar ainda da força
moral, da força de pressão que se fazia por parte dos países
do antigo bloco socialista.

Mas o fato é que houve solidariedade internacional. As
próprias empresas multinacionais, sediadas nos Estados Uni
dos, na Europa, no Japão, cancelaram suas atividades, ou
boicotavam suas exportações para aquele país, exatamente
como uma forma de protesto internacional contra essa excres
cência social, ao se pretender institucionalizar o domínio de
uma I)linoria sobre a maioria daquele povo.

E bem verdade, Sr. Presidente, que nos últimos dois
anos muitas mudanças ocorreram no cenário internacional:
a mudança da relação entre Leste o Oeste; o fim da bipolari
zação, da guerra fria, com repercussões internas muito impor
tantes - por exemplo, a legalização do Congresso Nacional
Africano, partido que dava sustentação política à luta do povo
africano contra os racistas do apartheid.A própria libertação
de Nelson Mandela veio dar alento novo a esse movimento.

Agora, porque impossível sustentar essa dominação, vi
mos a atitude que considero ousada por parte de Frederick
De Klerk, Primeiro-Ministro sul-africano. Utilizando-se do
próprio status, da própria realidade da África do Sul, convo
cou os brancos, e apenas os brancos, para manifestar, em
plebiscito, a sua opinião sobre a continuidade das reformas
iniciadas ou seu fim, o que daria margem a um novo surto
de violência e de desestabi1ização política.

Então, Sr. Presidente, queremos saudar aqui esses resul
tados conquistados pelos reformistas da África do Sul num
plebiscito em que mais de 70% da população branca, exclusi
vamente branca, se manifestou. Repudiamos o fato de que
o povo negro, maioria absoluta da população, não pôde sequer
ser chamado às urnas. Mas tão insustentável estava aquela
posição que a própria minoria branca deu uma margem expres
siva de votos para abolir o apartheid. Esperamos, pois, que
o apartheid seja uma triste lembrança neste século, uma vez
que ele marcou, pela violência, pela força das armas, muitas
vezes, pela tortura, pela repressão política, aquele país durante
esses últimos anos.
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Esperamos também que sej,,! um surto fugaz o que hoje
estamos vendo na Europa, no Velho Continente. Diante da
crise econômica, alguns grupos apelam para outras ou novas
formas de racismo. Vemos, hoje, com preocupação, na Fran
ça, na Alemanha e nos próprios países que compunham o
bloco socialista, surtos de xenofobia, de racismo contra os
estrangeiros do Terceiro Mundo. Nós próprios, brasileiros,
em Portugal, estamos ameaçados de perder o tratamento de
igualdade que nos faculta o acordo entre nossos países.

A África do Sul agora põe fim a um sistema de aparthied,
de iniqüidade, baseado na diferença entre raças. Oxalá no
velho Continente esse surto seja passageiro. Que a Huma
nidade possa viver novas relações entre os homens e entre
capital e trabalho, movida por uma nova visão de cunho huma
nista.

Esta é a nossa esperança, Sr. Presidente..

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho ocu
pado a tribuna para dizer que o governo, muito mais do que
fazer ameaças, tem que fazer frente aos cartéis, aos oligopólios
que abusam dos aumentos de preços, com a diminuição de
alíquotas de importação de muitos produtos. Àqueles produ
tos, cartelizados, oligopolizados, que estiverem tendo aumen
tos abusivos de preço, só resta um caminho: diminuição de
alíquotas de importação.

Tive oportunidade ainda, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
de dizer da tribuna que a questão das montadoras deveria
receber uma análise mais aprofundada. Pelo que sei, vai acon
tecer um debate, envolvendo montadoras, Governo e outros
segmentos, para definir a política relativa a preços dos veícu
los, dos automóveis no Brasil. E eu dizia que, se as montadoras
continuassem aumentando os preços, deveria haver a diminui
ção de alíquotas de importação imediatamente, para evitar
abusos que, inclusive, estão inviabilizando o sistema de consór
cios, estão criando problemas para tantos consorciados que
esperavam ter acesso ao carro novo. Isso não pode acontecer
mais porque os próprios consórcios - forma de se ter acesso
a esse bem - estão ficando inviabilizados.

Sr. Presidente, espero que deste encontro entre monta
doras e Governo haja uma luz que possibilite uma solução, .
no sentido de conter o aumento de preços dos veículos, aumen
tos estes absurdos e abusivos.

A propósito, um diretor de uma das grandes montadoras
do País informou que nós teríamos de analisar o que significa
o peso da carga tributária sobre os veículos. No momento
em que falávamos da necessidade de conter preços dos veícu
los, tínhamos também que analisar os aumentos das tarifas
públicas, responsável pelo aumento do preço dos veículos.
O aumento do preço do aço e do preço da energia, determi
nados pelo Governo, faz com que aumentem os preços dos
veículos seguidamente.

Com tudo isso concordo, Sr. Presidente. E acredito que,
nesse fórum que vai haver, reunindo montadaras e Governo,
poderemos ter esta análise mais aprofundada. Agora, o que
não compreendo é por que o Governo anuncia, mais uma
vez - e Deus faça com que a informação não seja correta
- a diminuição, deputados Chico Vigilante, Paulo Paim e
Jorge Uequed, da alíquota de importação para máquinas e
implementos agrícolas.

Nós sabemos que, no Brasil, a indústria de máquinas
e Ílp.plementos agrícolas está adaptada tecnologicamente. É
um segmento industrial que gera 15 mil empregos diretos

em nosso País e que está enfrentando dificuldades imensas,
devido à política agrícola desses últimos anos, que descapi
talizou os agricultores, determinou a pauta de financiamentos
para renovação das máquinas e implementos agrícolas. Pois
este setor, Deputado Nilson Gibson - que está trabalhando
com apenas 30% da sua capacidade, 70% dos equipamentos
estão ociosos -é ameaçado pelo Governo, agora, de diminui
ção das alíquotas de importação.

É um absurdo, não pode acontecer. O próprio setor,
segundo o Sindicado de Máquinas e Implementos, nos mos
trou, em correspondência, que já acertou com o Governo
um cronograma de diminuição de alíquotas, mas não da forma.
como foi anunciada, ou seja, de uma hora para outra zerar
a alíquota de importação. Isso sucateará toda a indústria nacio
nal, determinará desemprego num setor que gera 15 mil em
pregos diretos. Isso é uma injustiça que se comete, algo que
não tem explicação.

Se defendo a diminuição de alíquotas gradativas para
determinados setores cartelizados e oligopolizados - e sei
que esse setor não é nem cartelizado nem oligopolizado 
é porque ele está procurando adaptar-se tecnologicamente
com equipamentos de boa e ótima qualidade. E não pode
o Governo, de um momento para outro, tomar essa medida,
absurda, abusiva, descabida, que tem que ser revertida.

Gostaria, Sr. Presidente, de passar à Taquigrafia, com
a concordância de V. Ex', documento que mostra as dificul
dades do setor e a posição do sindicato com relação a essa
ameaça de dimunição de alíquota, de zerar as alíquotas de
importação para máquinas e implementos agrícolas. Acho que
este documento é importante e pediria a V. Ex' que constasse
dos Anais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre Depu

tado Germano Rigotto, V. Ex~ será atendido na forma do
Regimento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

O SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS E REDUÇÃO DAS
AUQUOTASDEIMPORTACÃO

A imprensa vem anunciando repetitivamente a in
tenção governamental de efetivar uma significativa e
não-programada redução das alíquotas de importação.
Quais seriam os fundamentos da medida? Embora sem
grande profundidade, dois argumentos têm sido veicu
lados para lhe dar sustentação.

* Primeiro: os preços das máquinas e equipamen
tos agrícolas estariam tão elevados no mercado interno
- dado o protecionismo vigente - que estariam preju
dicando o nível de investimento na agricultura.

* Segundo: a tecnologia incorporada aos nossos
equipamentos estaria desatualizada e, pelo mesmo ní
vel de investimentos, o agricultor poderia estar obtendo
uma produtividade bem maior.

O primeiro argumento cede perante simples cons
tatações. Em primeiro lugar, é sobejamente conhecido
em economia agrícola'e provado em pesquisas de mer
cado de nossos associados, que não é o nível de preços
dos equipamentos que afeta o investimento agrícola.
Já deveria ter um fato bastante conhecido dos formula
dores de nossa política agrícola que o prim~iro dos
fatores que diretamente influencia o investimento agrí-
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cola é a renda líquida obtida pelo agrIcultor com sua
colheita (a diferença entre os preços pagos e recebidos,
deduzidos os juros dos empréstimos para custeio e co
mercialização). O fator que vem logo a seguir em ordem
de importância é a existência de filllanciamentos ade
quados para o investimento agrícola. Esta adequação
deve ser principalmente nos juros, que é o fator mais
importante, mas, dadas as características próprias da
exploração agrícola, os prazos, as condições de paga
mento e os tipos de garantias exigidas têm também
grande influência (vide o extraordinário sucesso do Fi
name Rural - Pessoa física em 91). O terceiro fator
diz respeito à percepção pelo agriculltor dQ cenário futu
ro para sua atividade: se houver a previSão de uma
recessão em futuro próximo, ele inevitavelmente pos
tergará ou cortará seus planos de investimento.

E, por fim, aparecem os preços. Mas um ponto
é fundamental: os preços não são impeditivos ao inves
timento, como pode acontecer com os três primeiros
fatores citados, quando a sinalização que eles estiverem
emitindo não for positiva. Quando os preços passam,
a ser considerados, provam as pesquisas, a decisão de
compra de um equipamento já estií fechada. O nível
de preços é apenas utilizado no processo da escolha
final relativa à marca do equipamento a adquirir (e
certos tipos de acessórios). De fato, a seleção final

. da marca que irá ser adquirida no mercado é feita
pelo àgricultor ponderando, de um lado, os preços,
e, do outro lado, os diferentes níveis de qualidade,
garantias e serviços oferecidos.

Ora, diriam os menos conhecedores, se os níveis
de preços não são importantes, não estariam livres os
fabricantes para a prática de preços abusivos aos agri
cultores? Os custos dos fabricantes não seriam exces
sivos? Não poderia estar havendo a prática de preços
cartelizados?

Que fique definitivamente assinalado: os preços
das máquinas e equipamentos agrícolas brasileiros ain
da são competitivos, apesar do peso I~xcessivo de alguns
componentes de seus custos (entre eles, com destaque,
o peso da carga tributária, bem como o das tarifas
públicas e do aço, que tiveram recentemente aumentos
violentíssimos por decisão governamental. Uma boa
prova disto está nos níveis extremamente significativos,
de exportação que o setor vinha conseguindo, até que
se extinguiram as linhas de financiamentos à exportação
de bens de capital. Com a reabertura dessas linhas,
ao final de 91, toda a vitalidade exportadora do setor
já voltou a se manifestar e há perspectivas de boa per
formance para este ano.

Por outro lado, falar de prática de cartel no setor
de máquinas agrícolas chega a ser ridículo. Nos últimos
cinco anos, o estreitamento progressivo de nosso mer
cado - motivado pela descapitalização do agricultor
e pelo corte drástico dos recursos governamentais à
atividade agrícola - fez com que os níveis de capaci
dade ociosa da indústria fossem crescentes em todo
o período, chegando a atingir mais de 75% da capaci
dade em 1991. Neste último ano, a demanda total média
não chegou a atingir 25% da capacidade instalada de
produção. Como era inevitável que acontecesse num
setor que é altamente competitivo, IUma intensa e fatal
guerra de preços se fez presente e a grande maioria
das empresas deixou de ser rentáveL Muitas empresas

deixaram o setor e as que ficaram tiveram que enxugar
seus quadros e custos a um nível nunca antes efetuado
nosúltimos 20 anos. Esta parece a descrição do funcio
namento de um cartel?

Quanto ao chamado argumento tecnológico que
justificaria a redução das alíquotas, bastam para afas
tá-lo algumas considerações. A primeira delas é que
todas as empresas expressivas do setor sempre estive
ram atentas aos desenvolvimentos tecnológicos ocorri
dos no exterior, tendo a maior parte delas acordos
de repasse de tecnologia com as empresas líderes da
Europa ou dos EUA. E são os especialistas que afir
mam: a única tecnologia de que ainda não dispomos
no Brasil é a nova geração de tratores e colheitadeiras
européias que usam intensamente a eletrônica embar
cada. E não dispomos não porque nos esteja faltando
maior competência tecnologia para fabricar aqui tais
máquinas, apesar de todas as restrições de importação
que ainda vivemos em termos de artigos de informática.
E que, ao nível da tecnologia do produto e do processo
até agora atingidos pelos fabricantes europeus, tais pro
dutos não seriam viáveis em termos de preço/"perfor
mance" para 99,95% de nossos agricultores. Muito ain
da deverá desenvolver essa nova tecnologia em tratores
e colheitadeiras para trazê-la a um nível de custos/
preços compatível com uma atividade agrícola como
a brasileira. Vamos lembrar que se há mercado na
Europa para tais equipamentos é porque lá o agricultor
está extremamente capitalizado e pratica uma das ativi
dades agrícolas mais subsidiadas do mundo, tanto em
termos de custeio como de investimentos (vide as dis
cussões recentes sobre o assunto no Gatt).

Por outro lado, dentro do tema de desenvolvi
mento de tecnologia cabe destacar um fato notável:
apesar de todas as vicissitudes vividas nos últimos anos,
a indústria brasileira de máquinas e equipamentos agrí
colas, com a prioridade que sempre deu ao cliente e
suas necessidades, não parou de inovar e aperfeiçoar
seus produtos para cada vez mais adaptá-los às condi
ções nacionais de solo, clima, tipo de combustível, for
ma de cultivo, características das safras e, last but not
the least, à relativa incultura dos operadores de máqui
nas (vide as recentes releases de tecnologia agrícola
publicadas pelo IPT/Cientec). Mais do que isso: com
tecnologia totalmente desenvolvida no Brasil foi conse
guido, em 1991, em silos e secadores um verdadeiro
breakthrough tecnológico. E com isto assinalamos um
ponto essencial: nossas empresas, com o conhecimento
que têm das características específicas de nossa agricul
tura, se concentram num desenvolvimento tecnológico
voltado para a nossa realidade. Esta área, a dos silos
e secadores para o tratamento e a armazenagem pós-co
lheita de grãos, que hoje é reconhecida pelos nossos
técnicos como de vital importância para a agricultura
brasileira (pois perdemos quase 12% de nossa colheita
de grãos, principalmente no pós-colheita), é no exterior
um ramo pobre da tecnologia agrícola, não é conside
rada prioritário, não tem recebido esforços e recursos
de pesquisa e, conseqüentemente, não tem apresentado
qualquer inovação tecnológica significativa nos últimos
10 anos.

Concluindo o nosso tema: não há qualquer argu
mento que pretanda fundamentar a redução abrupta
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das alíquotas de exportação que resista a uma análise
criteriosa. Assim, o Simers não pode acreditar que esta
medida venha a ser implementada intempestivamente
e a qualquer preço. Isto seria por demais injusto e
potencialmente destrutivo a um patrimônio nacional
importante.

Injusto porque a medida é desprovida de qualquer
fundamento social ou econômico (eui bono?). Injusto
porque há um regulamento governamental, que deter
mina um cronograma para a redução tarifária, dentro
do qual nossas empresas - que aprovam a abertura
de nossos mercados - estão se preparando com investi
mentos e renovações de processo que dificilmente po
dem ser acelerados. Injusto porque, muito embora nos
so cronograma de investimentos e adaptações não possa
ser acelerado, demos uma demonstração de boa vonta
de e concordamos com o Governo quando este desejou
antecipar de um ano o cronograma da abertura, con
quanto isto nos deixasse vulneráveis. Injusto, afinal,
porque, como já ficou demonstrado, não basta a mera
redução das alíquotas dos produtos finais concorrentes
aos de no.ssas fábricas para que se produza a competiti
vidade. Somos empresas que se encontram no final
da cadeia de fabricação. Como abrir prematuramente
as alíquotas de importação para os produtos finais,
desconhecendo que mais de 70% de nossos custos são
derivados de materiais, energia, componentes e peças
comprados no mercado interno e que boa parte destes
são provenientes, estes sim, de setores conhecidamente
cartelizados ou de preços dirigidos de nossa economia,
como são os das estatais de energia e aço?

Cabe, finalmente, destacar que a aceleração da
redução das alíquotas tem um potencial destrutivo in
contestável num momento de plena recessão. É inegá
vel que as empresas brasileiras de bens de capital à
agricultura passam pelo pior período dos últimos 30
anos de sua história. Se encontram agora prestes a
se beneficiar e conseguir uma possível recuperação com
o aumento da renda agrícola que se espera com a safra
de 92. Muitas esperam voltar a operar a partir deste
ano em níveis de produção mais econômicos e recupe
rar seus perdidos quadros técnicos. A reorganização
técnica e financeira do setor será a conseqüência natural
dos novos patamares de venda e produção esperados
para 92/93. Por que pôr a perder esse turnaround que
levará as empresas do setor a novos patamares de pro
dutividade e competitividade? Por que colocar em risco
agora, com uma medida precipitada, todo um patrimô
nio. Cuja laboriosa construção foi sempre decisivamen
te apoiada por órgãos do próprio Governo, como o
BNDES? E este patrimônio não é constituído apenas
pelos nossos ativos e máquinas, ele também é formado
pelos mais de 15.000 empregos diretos que proporcio
namos só no Rio Grande do Sul, a maior parte deles
localizados em pequenas cidades interioranas (Hori
zontina, Panambi, Pelotas, Ijuí, Cruz Alta, Santo Ân
gelo, Santa Rosa, Erechim, e outras) que provavel
mente naufragar (hoje já estão bastante atingidas) sem
esta fonte de renda e impostos.

A posição final do-Simers, como representante
de empresas que congregam mais de 60% da capaci
dade brasileira de produção de máquinas e equipa
mentos para a agricultura, é que não somos protecio-

nistas, mas produtores conscientes de nossas responsa
bilidade perante nossa comunidade de clientes, funcio
nários, fornecedores, bancos, enfim, perante todos que
trabalham conosco e dependem de nós. Esta consciên
cia nos leva a uma busca acelerada de capacidade de
fabricar com qualidade, produtividade e posição com
petitiva world c1ass. Assim, apesar de todas as dificul
dades e restrições que nos impõe a recessão, estamos
trabalhando dentro do cronograma e do espírito das
enunciadas diretrizes governamentais sobre a redução
de alíquotas e abertura de mercado. Todavia, qualquer
inoportuna mudança nessas diretrizes não só não tem
fundamento e é descabida em termos de um planeja
mento mais sério, como poderá ser altamente lesiva
à nossa comunidade e a um patrimônio que não é ape
nas nosso e do Estado ·do Rio Grande do Sul, é UlT

patrimônio da agricultura nacional. .
O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG.) - Sr. Presi

dente, Sr" e Srs. Deputados: "Não há esperança de sobrevi
vência sem homens dispostos a dizer o que acontece". Hoje
cedo, quando cheguei à banca de jornais, com surpresa, vi,
na capa da "Istoé Senhor" desta semana, um rosto conhecido
desde 1973 no DOI-CODI de São Paulo -o rosto do Capitão
Ramiro.

Desta tribuna solicito que seja inscrita nos Anais desta
Casa essa importante reportagem deste respeitável veículo
de comunicação. Trata-se de reportagem que conta a história
não do modo como a contam os vencedores. Há também,
na reportagem, algumas afirmações do Capitão Ramiro que
merecem de público o repúdio desta Casa democrática, porque
muitos, cujos gritos ouvimos nos porões da ditadura em 1973
não têm condições de aqui estar hoje, vivos, para expor seu
repúdio. O Capitão se orgulha de ter sido um "coletor de
informações" - entre aspas - de ser um expert em interro
gatório: só faltou pedir uma medalha. Ele se orgulha da função
que exerceu, e termina o seu depoimento dizendo ao repórter:
"Eu não tem6nada, existe a Lei da Anistia que zerou tudo".

Ao mesmo tempo que faço o pedido de inserção, nos
Anais, desta reportagem, manifesto o nosso repúdio às afirma
ções do Capitão, mas também o elogio à revista Istoé Senhor,
por ter contribuído na elucidação do assassinato político do
companheiro jornalista Wladimir Herzog.

É lamentável que uma anistia relativa, uma anistia nos
termos em que foi lavrada neste plenário não tenha respondido
aos reclamos da justiça. Na verdade, uma anistia que tratou
do mesmo modo torturadores e torturados, que deixou marcas
na nossa história. Seria importante que houvesse uma real
passagem da ditadura para a democracia. Infelizmente, por
que não tivemos a força da sociedade brasileira para levar
aos tribunais aqueles que roubaram e torturaram durante a
ditadura militar, nós estamos vivendo conseqüências, e ho
mens como o Capitão Ramiro são capazes de fazer declarações
como essas.

Não é revanchismo, não. O que queríamos em 1984,
no movimento das diretas, era que aqueles que roubaram
e aqueles que torturaram respondessem nos tribunais, nos
tribunais civis, Sr. Presidente, e não nos tribunais militares,
com toda a liberdade de defesa; era dizer que pedíamos justiça;
era um reclamo por justiça.

Hoje vivemos os limites dessa anistia; vivemos os limites
de uma transição lenta, gradual e segura, que não conseguiu
tirar a sociedade brasileira dos grilhões da ditadura. Entrou
a democracia, mas, na verdade, é uma farsa democrática,
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porque o Capitão Ramiro ainda tem a liberdade de se vanglo
riar de ter sido um "coletor de informaçõe:s", um experiente
interrogador.

Aqui fica o nosso repúdio, em nome daqueles cujos gritos
escutei, em nome de Alexandre Vanucci, que passou também
pela OBAN e pelo DOI-CODI, como Wladimir Herzog 
durante dois dias de tortura.

A Nova República e o Governo Collor são conseqüência
dessa transiç~o lenta, gradual e segura, prognosticada pelo
Gen. Golbery do Couto e Silva, que não (;onseguiu tirar-nos
daquela situação. Melhoraram as liberdades democráticas e
de expressão - hoje podemos reunir-nos podemos vir a esta
tribuna e dizer. o que estou dizendo. Mas, na verdade, há
muitas coisas substanciais do autoritarismo que continuam,
porque não fomos capazes de levar adiante a campanha das
diretas, levar às barras dos tribunais aqueles que roubaram
e aqueles que torturaram parcela do povo brasileiro e dos
trabalhadores.

Peço, então, Sr. Presidente, a inserção nos Anais da Câ
mara dos Deputados. desta entrevista, elogiando a revista "Is
toé Senhor" pela coragem de tê-la colocado nas bancas hoje,
apesar da tristeza de ver na capa da revista o rosto do Capitão
Ramiro.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) '-Nobre deputado
Tilden Santiago, na forma do Regimento Interno, V. Ex~ será
atendido.

REPORTAGEM A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

O ROSTO QUE FALTAVA

Sabemos finalmente quem é o Capitão Ramiro

Ditadura e repressão são coisas do passado, mas
é bom que os brasileiros, até os mais jovens, saibam
daqueles tempo, duros para muitos cidadãos e humi
lhantes para todos, embora tantos não se dessem conta
daquilo que estava acontecendo. Do conhecimento des
ses eventos, haverá quem diga tomado de sincera espe
rança ou de pura retórica, podem-se extrair impor
tantes lições, destinadas a orientar o futuro e a evitar,
quem sabe, outros momentos de vergonha. Decerto,
a história de um povo é o seu próprio espelho, e nele
convém mirar-se com a vista limpa, de olhos perfeita
mente abertos, mesmo que o espelho não devolva ima
gens edificantes.

Age inteligentemente o Governador de São Paulo
ao atribuir à Secretaria de Cultura a tarefa de recolher
e organizar as fichas de milhares de cidadãos,então
sob suspeita, ~laboradas pelo Dops no inverno do regi
me militar. E o reconhecimento de que aí está, em
lugar de uma questão policial, um pedaço significativo
da história do Brasil, ainda que doloroso e vexatório.
Mas a história, qualquer ela seja, m:m sempre é aquela
contada pelos vencedores. Nesta e:dição, IstoéSenhor
procura apenas expor corretamente um episódio desse
período, no mesmo momento em que o secretário da
Cultura de São Paulo, Adílson Monteiro Alves, abre
o fichário do Dops aos próprios suspeitos de ontem
e aos familiares daqueles que desapareceram e morre
ram nas mãos dos torturadores, da ditadura.

Na prática d'a sevícia, técnicas antigas e tipica
mente nativas, experimentadas com êxito em crimi
nosos comuns, passaram a ser aplicadas pelos esbirros
do regime militar e até exportadas, com notável êxito,
para outros países sul-americanos entregues a sanha
repressiva. Ainda assim, na hora do vamos ver há oca
siões em que as coisas não correm conforme o figurino.
Nos porões da repressão houve quem morresse debaixo
de tortura, vítima de um serviço mal-executado - a
morte não era o objetivo desejado. Não há dúvida
de que os torturadores brasileiros eram peritos em seu
assunto: de fato alguns deles circularam pelo Cone Sul
para ministrar, onde fossem requisitados, aulas teóricas.
e práticas. Errar é humano, no entanto.

Nesta edição conta-se a história de um desses er
ros, que acabou transformando em mártir um jorna
lista, Vlado Herzog. Seu nome será lembrado pela his
tória. Há outro nome que também merece registro du
radouro, Pedro Antônio Mira Grancieri, vulgo Capitão
Ramiro. Em fins de outubro de 1975, Vlado passou
por volta de seis horas nas celas do DOI-~odi de São
Paulo, onde dera entrada de manhãzinha. As 2h30min
da tarde ele estava morto e as autoridades militares
divulgaram a versão do suicídio. De quando em quan
do, os toturadores não mantinham o desempenho espe
rado; em compensação não lhes faltava vocação para
o teatro da farsa. Agora, Pedro Antônio, ou Ramiro.
Ele próprio declara, quase com orgulho ter interrogado
Vlado naquelas seis horas que foram fatais ao jorna
lista. Até parece que ele reivindica como uma honra
o fato de ter sido o seu' único interrogador. O Capitão
Ramiro quer uma medalha no mesmo momento em
que, com a desfaçatez dos inconscientes, faz uma con
fissão gravíssima, inclusive da sua incompetência.

Seria ótimo se o ex-investigador que foi chamado
de capitão fosse apenas uma figura patética, um policial
desastrado, já que o sacrifício de Vlado não fazia parte
dos planos. Mas Pedro Antônio, ou Ramiro, não é,
infelizmente, o inspetor Clouseau, herói às avessas que
Peter Sellers interpretou para deflagrar as risadas do
mundo, e nem por isso deixa de gozar uma tranqüila
aposentadoria, como será provado. Hoje ele ,está na
capa porque a opinião pública jamais lhe viu o rosto
e porque a larguíssima maioria sequer sabe da sua exis
tência. Modestamente, IstoéSenhor oferece sua contri
buição para que a história não seja contada pelos vence
dores, ao menos desta vez.

Há, nisso, uma coerência. Já na estação da ditadu
ra, IstoéSenhor, apesar dos riscos, não hesitava em
perseguir a verdade factual, aquela que não se discute,
neste caso Herzog, tão representativo dos tormentos
de uma época. Repetíamos então, como uma jacula
tória, uma frase de Hannah Arendt: "Não há esperança
de sobrevivência humana sem homens dispostos a dizer
o que acontece". Hoje, de certa forma, fechamos o
círculo - o que não chega a ser um consolo para ausên
cias impossíveis de serem preenchidas. Nem chega a
ser suficiente para estabelecer satisfatoriamente a ver
dade. Há responsáveis bem mais graúdos do que Pedro
Antônio, ou Ramiro, pela morte de Vlado e por outros
horrores daquele tempo. Não sabemos de todos. Al
guns viraram nome de praça.
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EU, CAPITÃO RAMIRO, INTERROGUEI HER
ZO'G' ,

Localizamos e entrevistamos Pedro Antônio Mira
Grancieri, o inquisidor de Vlado,

o mártir involuntário da história recente

Às oito horas da manhã do dia 25 de outubro
de 1975, um sábado, o jornalista Wladimir Herzog,
38 anos, Diretor de Jarnalismo da TV Cultura e ex-e
ditor de Internacional da revista Visão, em São Paulo,
apresentou-se ao DOI-Codi, órgão da repressão do
regime militar. Vlado, como ele era chamado pelos
colegas de profissão, pisou serenamente à sede do DOI
Codi, na rua Tutóia, 921, no bairro paulistano do Paraí
so, intimado que fora a "prestar esclarecimentos" sobre
a sua militância no Partido Comunista Brasileiro, o
PCB. Por volta das 2h30min da tarde desse mesmo
sábado e nas dependências desse mesmo organismo
policial. Valdo morreu. No DOI-Codi, um único ho
mem foi encarregado de arrancar-lhe informações: Pe
dro Antônio Mira Grancieri, hoje com 55 anos, conhe
cido nos porões da repressão pelo codinome Capitão
Ramiro.

"Fui o único policial que interrogou Wladimir Her
zog no DOI-Codi, o único a conversar com ele naquele
dia. Ninguém está mais forte e diretamente envolvido
na morte de Herzog do que eu", admitiu Grancieri,
pela primeira vez publicamente, a IstoéSenhor, na noite
da última quinta-feira, dia 19. Assim, passados 16 anos,
4 meses e 23 dias da morte de Herzog, o agente da
repressão com o qual Vlado conviveu a maior parte
de suas últimas horas de vida sai da sombra. "Meu
Deus, será que essa história nunca vai ter fim?", inter
roga-se Grancieri. A rigor, pesa sobre ele a fria lógica
dos fatos: Herzog entrou vivo no DOI-Codi. Saiu mor
to. E, enquanto esteve lá com vida, ficou à mercê dos
homores de Grancieri.

O caso Herzog foi decisivo para os rumos de um
processo que se chamou abertura e que levou ao fim
do regime militar com a eleição de Tancredo Neves
em janeiro de 1985. O começo da história do encontro
entre o Agente Grancieri, cumprindo a função de Capi
tão Ramiro, e Wladimir Herzog, numa sala do DOI
Codi, remonta ao dia 24 de outubro de 1975. Dois
homens foram à casa do jornalista. Herzog não estava
e eles conversaram então com sua mulher, Clarice.
Disseram que estavam ali para "encomendar a Wladi
mir Herzog um trabalho jornalístico extra". Clarice
respondeu que o marido com certeza não se interessaria
por essa oferta de trabalho. Como tinha conhecimento
de que naqueles dias o DOI-Codi havia prendido outros
jornalistas, entre eles George Duque Estrada e Rodolfo
Konder, grandes amigos de Vlado, Clarice correu à
TV Cultura para avisar o marido. Soube que outros
dois agentes do DOI-Codi já tinham estado na emissora
e intimado Herzog, que conseguiu uma autorização
para se apresentar no dia seguinte. O jornalista passou
a noite de sexta-feira para sábado em sua casa, em
companhia de uma singular personagem. Paulo Pereira
Nunes setorista da equipe jornalística da Cultura na
área militar, que pareceu cumprir o papel de avalista
da entrega que se daria no dia seguinte. E foi acompa
nhado por Nunes que Herzog se apresentou no DOI-
Codi. ",

"O interrogatório começou por volta das 8h30min
da manhã e durou umas três horas, talvez um pouco
mais", afirma Grancieri. "0 Herzog confirmou que
era membro do PCB, disse que dava dinheiro ao partido
e que lia o jornal comunista Voz Operária. Aí conver
samos de tudo, principalmente de sua paixão pelo tra
balho na televisão", acrescenta o interrogador, policial
civil do Dops cedido ao DOI-Codi de 1970 a 1979.

A julgar pela declaração de Grancieri, que se orgu
lha de ter sido "um dos melhores, mas melhores mes
mo, interrogadores do DOI-Codi", o que houve entre
ele e Herzog teria assumido frequentemente os tons
de u~a conversa amistosa. Mas a versão do agente
e hOJe delegado de polícia aposentado, que mora em
um beco do bairro de Vila Matilde, de classe média
baixa, não resiste ao confronto com a história.

"Ele se enforcou quando foi deixado sozinho na
sala, porq~e ficou com m~d~ de perder o emprego.
A Cl;'l.tura e estatal, e WladImIr Herzog sabia que seria
demItido porque ficaria público que ele era do PCB",
formula Grancieri. "Isso é um absurdo", afirma Clarice
Herzog. "O Vlado estava num dos melhores momentos
de sua vida e já tinha planos de deixar a televisão
para voltar a fazer cinema". Clarice acrescenta detalhes
domésticos. "Nessa época, nós tínhamos estudado o
nosso orçamento de casa e concluido que dava perfeita
men~e para o Vlado se dedicar ao seu projeto de realizar
um filme sobre Antônio Conselheiro".

, Na verdade, se fosse mandado embora da Cultura
Herzog sabia que encontraria emprego em qualque;
lugar do. mundo. Há outros fatos que trombam com
a fantaslOsa versão de Grancieri. O jornalista Luiz
Weiss, bastante próximo a Herzog e também na mira
dos órgãos ?e segurança, nos dias de 1975 em que
o DOI-CodI fechava o cerco, obteve com facilidade
sua admissão na revista Veja, então dirigida por Mino
Carta, após deixar por vontade própria a TV Cultura.
"O ~erzogescreveu uma declaração de próprio punho,
depOIS se arrependeu e a rasgou", afirma Grancieri.
"Acabou o interrogatório e eu saí para almoçar. O
Herzog ficou sozinho. Quando voltei ele tinha se suici
dado. O bilhete estava rasgado e eu mesmo o colei"
conclui o interrogador. '

A morte de Wladimir Herzog foi anunciada no
final da tarde do próprio dia 25. Segundo a nota oficial,
ele se suicidara, enforcando-se numa sala onde teria
sido deixado sozinho para redigir seu depoimento. Exi
biu-se então uma fotografia na qual Herzog aparecia
enforcado com o cinto do macacão que fora obrigado
a vestir no DOI-Codi, preso ao basculante da sala.
Um detalhe evidente denunciava' a farsa: Vlado estava
com as pernas arqueadas; já que a distância entre o
chão e o ponto em que o cinto fora amarrado à janela
era inferior à estatura do jornalista. Até uma criança
sabe que assim é impossível alguém enforcar-se. Na
frente de Herzog havia uma cadeira com apoio para
escrever, similar a uma carteira escolar, e, sob ela,
pedaços de papel picado. Uma outra fotografia do cor
po de Herzog, anexada ao laudo necroscópico, ajuda
a desmentir a versão oficial: a existência de dois sulcos
no pescoço, enquanto o texto dizia ser apenas um"
como de fato ocorre em caso de suicídio por enforca-
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mento. Todas essas contradições justificam a certeza
de que Herzog, que tinha uina deficiência cardíaca,
morreu sob tortura. Sabe-se que nesse tempo o DOI
Codi, além dos espancamentos e choques, introduzia
sal na boca dos torturados ao mesmo tempo que os
obrigava a inalar amoníaco, produzindo um efeito igual
ao de afogamento. A dose em Vlado foi exagerada.

"No dia 25 de outubro, enquanto Ramiro ficou
sozinho com Vlado, eu ouvi os gritos de Herzog, gritos
que já ouvira, típicos de quem está recebendo choques
elétricos", diz Rodolfo Konder ao confirmar para Isto
é Senhor que Grancieri é o homem que torturou Her
zog. "A partir de certo momento, a voz de Wladimir
se modificou como se tivessem introduzido alguma coi
sa em sua boca. Mais tarde os gritos cessaram. Foi
uma morte silenciosa. Provavelmente, Vlado se arre
pendeu de algum trecho do depoimento e rasgou o
papel em que estavam as suas declarações. Acho que
o torturador voltou à carga e ele morreu", concluiu
Konder. "Eu não poderia esquecer esse rosto", diz
Duque Estrada, solicitado por Istoé Senhor a identificar
Grancieri. "Ele era o chefe da equipe de torturadores
que cuidou de nós. Quando eu, Konder e Vlado fomos
acareados. Grancieri mandou tocar uma campanhia.
O som era altíssimo e estridente e de vinha de dedo
em riste, pressionando para que respondêssemos sobre
nossa ligação com o PCB. Eu já havia admitido a minha
participação. VIado negava e era sobre ele que recaíram
as perguntas. Desde a noite anterior, sob as ordens
de Grancieri, sua equipe nos estressava com gritos e
ruídos", depõe Duque Estrada.

"Um dos melhores métodos de: interrogatório é
não deixar a pessoa dormir, estressá-Ia o tempo todo,
porque assim ela perde a defesa", diz Grancieri. "Mo
déstia à parte, eu sou muito bom nisso. Já escrevi apos
tilas sobre técnica~ de interrogatório que foram distri
buídas entre meus colegas." Mas o Capitão Ramiro
de repente se apruma, como se temesse expor-se de
mais. E depois de dizer-se "um autodidata" esclarece:
"A gente só partia para os conformes com os terro
ristas, porque também sem pressão não se tira nada
de ninguém." A tese é que com "terroristas" é preciso
agir com algum rigor, científico até, sendo que "terro
rista", para Grancieri, é aquele que explode bombas
e assalta bancos. "Wladimir Herzog não era um terro
rista", admite ele, "Ele eras um ideéilogo."

"Esse homem é um típico pé-de-chinelo que de
repente ganha poder", afirma DuqUl~ Estrada, relator
preciso das últimas horas do amigo que virou mártir.
Ele e Konder são testemunhas desses momentos por
que, enquanto Herzog era interrogado, os dois perma
neciam numa sala contígua. Ouviram os gritos e viram
quando o interrogador de Herzog saiu da sala e pediu
a outro policial a pimentinha - apeFdo dado pelos
torturadores às máquinas de produzir choques elétri
cos. Algumas vezes, Duque Estrada e Konder. Algu
mas vezes Duque Estrada e Konder chegaram a ser
levados para dentro da sala na qual estava Vlado, para
acareação. Segundo Duque Estrada, Vlado estava sen
tado "numa cadeira de braço, feita em pinho, com
um encosto metálico" - o temido trono do dragão,
usado pelos interrogadores para torturar. Os dois pude
ram observar, também, através de uma porta entrea-,

berta, um armário na sala e dentro dele ripas de madei
ra envoltas em algodão. "O algodão ajudava a evitar
marcas no corpo do torturado", diz Duque Estrada.

Outra testemunha do suplício de Herzog, Konder
também guarda imagens claras daquele dia e do homem
que serviu de algoz do amigo. Segundo ele, Grancieri
era forte e tinha como espécie de marca rgistrada uma
âncora tatuada na parte interna de seu antebraço es
querdo. Grancieri tenta esconder hoje essa marca, re
conhecida por vários outros que sofreram no DOI
Codi. Na manhã da quinta-feira, 19, sem camisa e de
calção, ele conversou com a reportagem de Istoé Senhor
na porta de sua casa com os braços cruzados e colados
ao peito. Na noite do mesmo dia revelou um estranho
cacoete: a mão direita segurava permanentemente o
punho esquerdo, como se quisesse ocultar alguma coisa
- sem contar que a manga direita de sua camisa estava
arregaçada e a esquerda, não.

Konder também não esquece o estilo todo parti
cular de Grancieri. "Tive poucos minutos de contato
com ele, mas notei que era um homem que conseguia
ser cordial até o momento de começar a agir", diz
Konder. "Ele era um torturador violento e temos que
encará-lo também como instrumento de um sistema
extremamente perverso, que se utiliza de uma pessoa
débil para desempenhar tal papel." Outros que se di
zem vítimas dos interrogatórios de Grancieri não conse
guem, no entanto, identificar nele nada além da trucu
lência.

"Era um torturador típico. Fui esmurrada, recebi
choques elétricos por todo o corpo. Ele gritava muito
e falava que eu era amásia de fulano ou sicrano. Amá
sia, para ele, devia ser um forte xingamento", conta
Maria Amélia de Almeida Teles, que militava no PC
doB, Partido Comunista do Brasil. Ela se lembra que,
mal entrou pela primeira vez na cela, arrancaram-lhe
a roupa. O policial aposentado pode ter perdido a práti
ca, mas não esqueceu a teoria. "Todo mundo tem um
ponto fraco. Eu sei, por exemplo, que muitas pessoas
se sentem acuadas se eu mandar tirar fi roupa delas
antes de serem interrogadas", explica Grancieri.

Também o jornalista gaúcho Ivan Seixas, 36 anos,
fala hoje sobre o Capitão Ramiro. Com 16 anos, em
1971, Ivan foi levado preso pela Oban (sigla que antece
deu a DOI-Codi) na companhia de seu pai, Joaquim
Alencar de Seixas, dirigente do Movimento Revolu
cionário Tiradentes. Grancieri explica hoje que Joa
quim, de codinome Roque, "havia participado de aten
tados contra pessoas malvistas pelas organizações de
esquerda". "Meu pai foi morto sob tortura", afirma
o filho Ivan, Grancieri, segundo seu depoimento, foi
um dos assassinos. "Ele torturou meu pai e a mim.
Devia ser o mais antigo torturador da Oban. Tinha
os antebraços musculosos, adorava nos esmurrar e essa
era a sua principal maneira de tortura. Tinha mãos
que lembravam as de um pugilista. Não olhava nos
nossos olhos, não nos tratava como pessoas e, ao bater,
demonstrava um claro prazer, uma realização pessoal".
diz Ivan.

O Capitão Ramiro hoje admite lembrar-se' bem
de Joaquim e Ivan Seixas e vagamente de Maria Ame
lia. "O caso do Ivan me marcou, acho que é porque
ele era muito jovem", esclarece um Grancieri' quase
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comovido. "Policial também tem sensibilidade, é pai
de família e tinha de enfrentar esses integrantes de
grupos armados, que eram fanáticos demais, 'radicais
demais", declara. Para alguns de seus interrogados,
o ex-coletor de informações do DOI-Codi, como o pró
prio Grancieri define a sua antiga função - "e a impor
tância dela é que numa guerra o que vale é a obtenção
de informações" - guarda palavras de respeito. "Eu
me lembro de um interrogatório que foi terrível", diz
ele, 'Grancieri se refere ao do ex-preso político e hoje
assessor de Relações Internacionais da Prefeitura de
São Paulo, Ladislas Dowbor.

Grancieri não pode deixar de reconhecer que
Dowbor, "apesar do fanatismo e do radicalis?10 de
suas posições", mostrou-se um homem inteligente, cul
to e convicto de suas opiniões. Como se ele se sentisse
íntimo de Dowbor, talvez numa perversa relação psí-

, quica que aproxima o algoz da vítima que não conseguiu
dobrar, Grancieri diz: "Fico satisfeito que hoje ele este
ja bem na vida." Para Dowbor, que em 1970 militava
na Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, e parti
cipou do seqüestro do Consul do Japão em São Paulo,
Nobuo Okushi, Grancieri simplesmente não é sequer
digno de resposta. "Não dialogo com torturadores. A
admiração dele não me estimula", afirma o assessor
da prefeita Luiza Erundina.

Também em relação a Wladimir Herzog, o ex-a
gente do DOI-Codi usa palavras de quase simpatia.
"Ele era um homem inteligente, bem-educado e não
tinha muito a dizer", diz Grancieri, que entre outros
talentos se atribui aquele de "estudioso de asfixia por
ação mecânica" conforme técnicas que talvez não tenha
aprendido na sua passagem pela escola de Direito das
Faculdades Metropolitanas Unidas, concluida em 1983
- no mesmo ano, ele seria aprovado num concurso
para delegado, função que exerceu por seis anos. Mas
para exemplificar o seu conhecímento do assunto cria
com as mãos laços imaginários no ar. Explica: uma
pessoa para se enforcar não precisa atar a corda a um
ponto mais alto que ela. E existe diferença entre enfor
camento e estrangulamento, que muita gente confunde
com o ato de esganar.

Qual a diferença entre enfocar e estrangular?
Grancieri responde, enquanto os gestos acompanham
as palavras: "Enforcamento foi o que ocorreu com Her
zog. Já o operário Manuel Fiel Filho, que também
foi encontrado morto no DOI-Codi em janeiro de 1976,
se estrangulou." Como? A resposta demora um pouco,
mas vem. O delegado aposentado explica que o operá
rio amarrou uma meia na outra, deu com essa "corda
improvisada" um fortíssimo nó no pescoço e ficou espe
rando morrer. Ele confia no esclarecimento, sublinha
do por uma expressão entre cúmplice e triunfal. E então
fulmina, com o argumento final: "Seria uma burrice
matar Herzog". De fato, foi, do ponto de vista político,
para quem usou o Capitão Ramiro, e outros como
ele, numa tentativa desestabilizadora do projeto de
abertura do governo Geisel.

A corrente castelista, representada por Ernesto
Geisel na sucessão de Emílio Garrastazu Medici, volta
ra ao poder em março de 1974 com o propósito de
devolver o País aos planos do golpe de 1964, exaspe.rada

pelo golpe dentro do golpe realizado com a edição
do AI-S em dezembro de 1968. O ideólogo e articulador
do projeto de Geisel, o general Golbery do Couto e
Silva, partia da idéia da distenção lenta, gradual porém
segura para iniciar um processo que redundaria na anis
tia, na reforma partidária e enfim no enterro do famige
rado AI-S. Paradoxalmente, em novembro de 1974,

, na derrota eleitoral da Arena, o partido do governo,
Geisel e Golbery encontrariam motivos para prosseguir
e até intensificar o seu plano. Poucç tempo depois,
Golbery, vítima de um deslocamento da retina, afas
tou-se para tratamento médico e Geisel teve um mo
mento de hesitação. Mas Golbery voltou a assumir
seu posto no Planalto, e os duros do regime, que não
aceitavam recuos, ficaram alvoroçados.

A escalada da repressão conduzida em São Paulo
à sombra do comandante do II Exército, General Ed
nardo d'Ávila Mello - misto de tibieza e ambição
-, representou um claro desafio ao projeto do governo
Geisel, assim como, anos mais tarde, as bombas do
Riocentro visariam a abertura conduzida por Golbery
dentro do governo Figueiredo. As prisões multiplica
vam-se, os torturadores ficavam cada vez mais à vonta
de, até a morte de Herzog, quando Geisel cuidou de
assumir pessoalmente o controle da situação e visitou
São Paulo no mesmo dia em que um culto ecumênico,
assistido por mais de dez mil pessoas (eram muitas,
na época), celebrou a memória de Herzog uma semana
depojs da sua morte, Geisel começou a operar uma
série de alterações na hierarquia do II Exército, embora
Ednardo só viesse a cair em janeiro, depois da morte
de outro mártir involuntário, Manuel Fiel Filho. Mas
hoje percebe-se, com bem mais clareza do que então,
que a morte de Herzog fortaleceu a corrente distensio
nista. Grancieri está certo: foi uma burrice. Será difícil,
porém, convencer qualquer pessoal medianamente in
formada de que não foi ele o responsável pelo serviço
mal-executado.

O que toda a sociedade sabe, e Grancieri tenta
ainda pateticamente esconder, é que Herzog foi assassi
nado no DOI-Codi. Ainda na vigência do regime mili
tar, a União foi responsabilizada civilmente, em pro
cesso movido por Clarice Herzog por intermédio dos
advogados Samuel MacDowell de Figueiredo e Marco
Antonio Rodrigues Barbosa, não pela morte do jorna
lista mas, sim, pelo fato de ele estar sob a guarda do
Estado (no caso, preso no DOI-Codi) e sob essa guarda
ter morrido. A primeira sentença foi dada pelo juiz
Márcio José de Moraes, da Justiça Federal de São Pau
lo, no dia 27 de outubro de 1978. Ela diz que Herzog
foi preso ilegalmente e que o laudo do IML, assinado
pelo legista Harry Shibata, era ineficaz para provar
a tese de suicídio. A sentença não individualizou culpa
dos e nem poderia. Em nome do bom andamento do
processo, MacDowell de Figueiredo e Rodrigues Bar
bosa retiraram o pedido para que fosse ouvido Gran
~i~ri. O motivo: toda vez que ele era intimado pelo
JUIZ Moraes, o II Exército alegava que Grancieri não
comparecia porque estava em "missão de natureza sigi
losa". A sentença da Justiça Federal de São Paulo foi
mantida, em 1986, pelo Tribunal Federal de Recursos,
em Brasília.
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Ao mostrar o seu rosto agora, Grancieri afirma
estar despreocupado e reitera que não pode ser alcan
çado pela Justiça. Enquanto fornece a própria versão
sobre sua passagem pelos porões da ditadura, intercala
declarações de inGcência com frases do tipo "eu não
temo nada, existe a Lei da Anistia que zerou tudo".
A Lei da Anistia, que perdoou, por exemplo, alguém
que tenha participado de um seqüestro, teria perdoado
também os torturadores, conforme o princípio jurídico
da conexão. MacDowell de Figueiredo não concorda.
"Embora eu saiba que a intenção de quem redigiu
a lei foi a de anistiar os agentes da n~pressão, eu con
testo essa lei", diz ele. Em sua opini.ão, para se consi
derar o crime de tortura como con,exo seria preciso
que quem evocasse o benefício da anistia - o tortura
dor, os comandos militares ou a União - reconhecesse
a própria prática da tortura. Pedro Antônio Mira Gran
cieri, o Capitão Ramiro, em todo caso avisa: "Eu faria
tudo de novo."

AS SIGLAS DA DITADURA

O mais prosaico programa de fim de semana 
ir, por exemplo, ao estádio do Morumbi, em São Paulo,
assistir a um jogo de futebol - poderia se tornar um
autêntico pesadelo no início dos anos 70. Freqüente
mente, as arquibancadas eram bombardeadas por fo
lhetos contendo em uma das faces o Hino Nacional
e, na outra, sombrios conselhos de delação. Quando
tiver um novo vizinho no seu edifício ou quarteirão,
avise imediatamente a polícia ou o quartel mais próxi
mo", dizia um desses mandamentos.

No comando dessa lavagem cerebral- um2. opera
ção das mais inofensivas frente aos horrores da tortura
- estavam algumas instituições conhecidas por um
amontoado de siglas: a Oban, primeiro, e o DOI-Codi,
depois. Em pouco tempo, tornaram-se o quartel-ge
neral da repressão. A partir de 1969, a Operação Ban
deirantes (Oban) desencadeou um conjunto de ações
ilegais, em nome da doutrina de segurança nacional,
um dos sustentáculos teóricos dos governos militares.
Pregando o combate sem tréguas "à subversão", a
Oban instalou-se no prédio do 2Q Batalhão de reconhe
cimento Mecanizado, mas atuou também no próprio
quartel-general do 11 Exército, ambos em São Paulo.

Em janeiro de 1970, das cinzas da Oban surgiu
o DOI-Codi, um organismo que veio a se caracterizar
pela truculência e de São Paulo espalhou-se para outros
Estados. Chefiados por tenentes-coroneis, os DOI-Co
di integravam a estrutura do Exército, ligados umbili
calmente à 2~ Seção e à 2~ Região Militar. Logo acima,
estavam o Estado-Maior, sob as ord'ens de um general
de duas estrelas, e o Comando do II Exército, dirigido
por um general de três estrelas.

UMA LUZ NO PORÃO

Reveladas as fichas dos "deslllparecidos"

Uma parte oculta da História do Brasil começou
a ser revelada na quarta-feira, 18. Numa solenidade
despretensiosa, os familiares de "desaparecidos" políti
cos começaram a receber as primeiras informações ofi
ciais constantes nos arquivos do Departamento Esta
dual de Ordem Política e Social. Por essas fichas, pode
se descobrir o que de fato aconteceu a vários "desapare-

cidos". Emocionado, o secretário da Cultura do Esta
do, Adílson Monteiro Alves, fez a entrega das fichas
para representantes da comissão de familiares. "Essa
é a nossa contribuição para que isso nunca mais se
repita", disse. O ato foi possível graças a uma determi
nação do governador Luiz Antônio Fleury, que, ao
receber as fichas da Polícia Federal em janeiro, deter
minou que os familiares de "desaparecidos" tivessem
direito ao imediato acesso às fichas.

Responsável pelo acervo, Monteiro Alves montou
uma comissão com representantes de parentes das víti
mas da repressão e membros da sociedade civil. São
34 toneladas de papel, hoje guardadas num prédio da
Secretaria da Cultura, na zona leste de São Paulo. No
total, calcula-se que estejam ali dois milhões de fichas
acumuladas desde 1912. Todo esse material, que sem
pre pertenceu ao governo do Estado, foi estranhamente
transferido para a Polícia Federal no dia 13 de março
de 1983, exatos dois dias antes da posse do governador
Franco Montoro, o primeiro eleito pelo voto direto
desde 1964. No Rio de Janeiro, aconteceu o mesmo,
dias antes da posse do governador Leonel Brizola. Evi
dentemente, temiam o que poderia acontecer caso esses
registros fossem parar em mãos de quem tinha interesse
em investigar os crimes praticados durante o regime
militar.

Só agora, nove anos depois, essas fichas voltam
ao controle do governo do Estado. Além de revelar
vários episódios da história recente, o arquivo é funda
mental para os parentes de "desaparecidos", envol
vidos até hoje em pendências judiciais como inventários
e testamentos. Esses processos se arrastam devido à
impossibilidade de provar o que aconteceu com essas
pessoas. Além da contribuição histórica e jurídica, essa
enorme quantidade de fichas revela casos inacreditá
veis. Um deles é o de João Carlos Grabois, o Joca,
19 anos, que foi ver, pela primeira vez, uma foto do
pai, o militante André Grabois, na quarta-feira. Antes,
ele só havia visto um retrato no qual o pai aparece
com 15 arros. André era do Partido Comunista do Brasil
e morreu na guerrilha do Araguaia em 1973. O maior
desejo de Joca é localizar onde seu pai foi enterrado
e providenciar "um sepultamento normal, desses que
todas as famílias fazem".

Foram muitas as surpresas dos familiares de "desa
parecidos". A principal deu-se quando pegaram diver
sas fichas com anotações atualizadas até o ano passado.
Esse fato contraria a versão da Polícia Federal, segundo
a qual ninguém mexia nos arquivos. "Sempre que solici
távamos fichas à Polícia Federal, eles diziam que os
arquivos estavam intactos, empoeirados até. Agora po
demos dizer que isso é uma grosseira mentira", afirma
Ivan Seixas, da comissão de familiares de "desapare
cidos". Um desses casos de atualização deu-se com
a ficha de Denis Casimiro, que morreu na década de
70 em circunstâncias muito misteriosas. As fichas conti
nuarão sendo investigadas por essa comissão, que tem
um prazo para concluir os seus trabalhos. Depois disso,
todo cidadão poderá saber se foi bisbilhotado pelo Es
tado.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, parece
incrível que o Governo, reconhecendo a inflação e o constante



4606 Terça-f~ira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1992

aumento do' custo de vida, com ampliação do desemprego,
ainda insista em fazer ouvidos de mercador aos insistentes
reclamos da sociedade e do Parlamento' quanto à fixação de
um salário mínimo real e legítimo para os trabalhadores.

Ninguém pode desconhecer que· é de um pouco mais
de cinqüenta dólares o salário mínimo que os trabalhadores,
aposentados e pensionistas recebem hoje. Isso é insuficiente
para uma vida com dignidade. Não se pode construir uma
Nação em cima da fome, da miséria, do ciesencanto e do
desespero daqueles que vivem do trabalho.

O Presidente Çollor, quando esteve em campanha, anun
ciou a ampliação do salário mínimo e chegou a propor números
que ninguém mais ousa citar hoje, porque não mais acredita
neles. Não é possível que o Presidente, esquecendo esses com
promissos com a Nação, esteja agora, deliberada e irresponsa
velmente, deixando de examinar a atualização do salário míni
mo para deixá-lo nesse nível assustador, ameaçador.

A doença, a cólera, as dificuldades, o aumento da morta
lidade infantil, à ampliação da busca do sistema de saúde
estatal, tudo isso, Sr. Presidente, é uma imediata conseqüência
da fome e do desespero em que vivem aqueles que são obriga
dos a suportar a existência apenas com um salário mínimo.
E não se diga que na sociedade brasileira uma pequena parcela
recebe o salário mínimo. Os índices oficiais estão aí para
demonstrar que mais de 50% da força de trabalho recebem
o salário mínimo e mais de 65% dos que vivem de pensões
e aposentadorias recebem até um salário mínimo.

A insensatez do Governo, demonstrada pelo acompanha
mento dos Ministérios nos últimos meses, faz levantar a socie
dade brasileira, e o Parlamento é obrigado a dar uma resposta,
fixar parâmetros desejáveis e plausíveis no momento. É desejo
da sociedade que o Parlamento o faça.

Há poucos dias, apenas por três votos deixamos de acele
rar a votação de determinada matéria. Não é possível, Sr.
Presidente, não é concebível que Parlamentares que repre
sentam o povo e percebem o equivalente a muitos salários
mínimos tenham a insensibilidade de negar sua presença ou
seu voto para que seja apreciada rapidamente uma alteração
do salário mínimo de hoje, que é desumano, cruel, insensível
e impatriótico.

Por isso, Sr. Presidente, quero alertar o Governo e o
Parlamento para o fato de que não se faz uma Nação em
cima da farsa, da mentira, da hipocrisia, de salários miseráveis
da irresponsabilidade de não olhar com lealdade a situação
dos trabalhadores, aposentados e pensionistas.

o SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, semana passada, um destem
perado Deputado do PRN de São Paulo resolveu atacar este
Deputado. Ontem, ao ler a Folha de S. Paulo, compreendi
qual a razão de tantos ataques e por que S. Ex~ se perdeu
na tribuna com tantos impropérios e desaforos. O jornal de
nuncia que metade da verba do FGTS destinada ao samla
mento básico no Estado de São Paulo em 1991 beneficiou
apenas cinco municípios, todos apadrinhados pelo General
Agenor Homem de Carvalho, pelo Sr. Leopoldo Collor de
Mello, irmão do Presidente, e pelo Deputado a que me referi,
além do Deputado Vadão Gomes, também do PRN, eviden
temente.

Esses Deputados, nos Municípios de Valinhos, Mauá,
Jundiaí, Campinas, Guarulhos e São Paulo, já transferiram
270 bilhões de cruzeiros do FGTS para pretensas obras de
infra-estrutura. Ou seja, todos os outros municípios paulistas

ficam com metade do dinheiro do FGTS e apenas esses cinco
detêm a outra metade.

Em duas reportagens, uma inclusivé com fotografia do
Sr. Leopoldo Collor de Mello, o jornal denuncia: contratos
em São Paulo são questionados. Segundo o Ministério Público,
são contratos falsos, ilegais, que atentam, inclusive, contra
a moralidade e os bons costumes.

Está aqui, Sr. Presidente, a razão pela qual essa gente
grita tanto, apopleticamente: porque estão em jogo grandes
somas de dinheiro que devem estar ganhando com essas nego
ciatas que envolvem o FGTS.

Há uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
ti apurar irregularidades no FGTS funcionando nesta Casa,
e gostaria de apelar ao Presidente e ao relator dessa comissão
para que não deixem de levar em conta esta denúncia, porque
bate direto no Palácio do Planalto. O próprio chamado primei
ro-irmão do Presidente da República, Sr. Leopoldo Collor
de Mello, é considerado capo, padrinho das negociatas envol
vendo esses cinco municípios paulistas.

Fica, portanto, Sr. Presidente, minha denúncia, para mos
trar claramente que esses deputados tentam, através de pre
tensos serviços a municípios brasileiros, fazer política com
o dinheiro do FGTS.

Estão aí reiteradas denúncias de que não há recursos
para a construção civil, para a Previdência, e enquanto isso
duzentos e poucos bilhões de cruzeiros são destinados a quatro
ou cinco municípios para favorecer política e financeiramente
duas pessoas diretamente ligadas ao Presidente da República:
um irmão e um primo em primeiro grau. Um é Deputado
Federal. O outro, o Sr. Leopoldo Collor de Mello, ninguém
sabe qual é sua função. Ele se especializou em lobby, está
todas as semanas em Brasília, ninguém sabe oficialmente para
quê. Oficiosamente, sabe-se que é.para tentar apadrinhar os
negócios escusos de São Paulo, a fim de tirar vantagem. É
preciso que a Nação saiba disso. E em São Paulo - os depu
tados de lá já me confirmaram isso - mudou-se até o nome
deste cidadão, de Leopoldo para leopardo, tal a sua ganância
de verbas públicas da União.

Quero deixar aqui esta denúncia, para que amanhã não
se diga que a Câmara dos Deputados silenciou sobre fato
de tal gravidade.

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT -SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, trago ao
debate nesta Casa a aflitiva situação em que se encontram
os hospitais e casas de saúde em nosso País, em face da inadim
plência do Inamps relativamente ao pagamento das contas
hospitalares.

Recebi recentemente correspondência da Diretora-Geral
do Hospital Santa Isabel, irmã Lurdes Martins, relatando as
dificuldades por que passa aquela instituição. O referido nos0

cômio, situado em Blumenau, Santa Catarina, é uma entidade
filantrópica, de utilidade pública, que presta inestimáveis ser
viços a toda a população do Vale do Itajaí, do Planalto Catari
nense e, também, do Extremo-Oeste do Estado. Tal extensão
na cobertura de seus serviços confere ao Hospital Santa Isabel,
aO lado da quantidade, qualidade e complexidade dos atendi
mentos prestados, papel de destaque na manutenção e recupe
ração da saúde do povo catarinense.

Em que pese a sua importância regional e estadual, a
entidade assistencial citada corre o risco de ter de fechar as
suas portas, numa situação emblemática de todos os hospitais
brasileiros. Sofrendo, como todo o povo brasileiro, o flagelo
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da inflação, tendo que pagar seus servidores, fornecedores
prestadores de serviços e, ainda, as contribui,ções sociais, o
Hospital Santa Isabel vem recorrendo à rede bancária para
honrrar em dia esses compromissos. Tudo isso porque o
Inamps, além de pagar mal, atrasa absurdamente esses paga
mentos, que não são corrigidos monetariamente, ou seja, a
tabela que mal cobre os custos hospitalares ainda é corroída
pela inflação, tomando os pagamentos eftuados meramente
simbólicos. O Governo, que enquanto credor corrige judicio
samente nossos débitos, posterga e não atualiza os seus, tor
nando a situação da rede hospitalar desesperadora.

SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, todo esse estado
de calamidade decorre da não-implementação dos dispositivos
constitucionais relativos ao Sistema Único de Saúde. Quando
nesta Casa foram estabelecidas as bases de uma ampla reforma
para o setor saúde, preconizando-se a universalidade e integra
lidade do atendimento a ser prestado através de uma rede
de serViços, descentralizada e hierarquizada, os constituintes
visavam ao rompimento com um passado de erros. Nesse
passado, o Governo Federal, paquidérmico e com a pretensão
de poder estar presente em todo o País, comprava serviços
de saúde por intermédio do Inamps sem considerar as necessi
dades, realidades, custos ou especificidades regionais, dando
margem a uma situação de superposição, corrupção e desper
dício de recursos.

O atual Governo, quando toda a Nação clamava por
mudanças, restaurou os mesmos mecanismos vigentes no pe
ríodo ditatorial. Ignorou as experiências positivas das Ações
Integradas de Saúde e do SUDS, que se propunham a diminuir
a centralização e superposição de esforços no setor. Este é
o resultado a que assistimos agora. Os prestadores de serviços
públicos e privados estão praticamente insolventes devido ao
não-pagamento dos serviços prestados.

Esperamos que a nova administração do Ministério da
Saúde, agora não mais imerso em discursos vazios e escândalos
administrativos, mas sob a chefia do honrado e competente
Dr. Adib Jatene, possa reencontrar os caminhos do Sistema
Único de Saúde e devolver a tranqüilidade a prestadores e
usuários desse sistema de alta relevância social.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

o SR. ODELMO LEÃO (PRN - MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputado~.

gostaria de registrar neste plenário, para que conste nos An~Is
desta Casa, a manifestação de apoio ao Governo Collor feIta
pelo cidadão paulistano Ruy Carmignani em carta publicada
pelo jornal O Estado de S. Paulo, no último dia 20 de fevereiro.
A mensagem positiva contida naquela carta é mais uma prova
de que, apesar do pouco espaço reservado pela mídia 'p~ra

registrar as realizações do Governo Federal, o povo brasIleIro
não está alheio às mudanças que estão acontecendo no País.

Em sua carta, o cidadão Ruy Carmignani reconhece a
coragem do Presidente da República em relaqão ao Programa
Nacional de Desestatização através da seguinte indagação:
"quem, se não Collor, conseguiria privatizar a Usiminas contra
a opinião do que há de pior na política brasileira?"

Ruy Carmignani faz ainda uma declara~;ão bastante sen
sata sobre a situação atual da Previdência Social ao questionar
"quem teria coragem, se não Collor, de ir à TV e dizer que
a Previdência não suportará o aumento prete:ndido pelos apo
sentados? Não seria mais fácil fazer funcionar a Casa da Moeda

e faturar demagogicamente em cima do aumento inflacio
nário?"

O missivista concluiu sua mensagem de esperança e oti
mismo em relação a um futuro melhor para o País, afirmando:
"Não fosse a coragem de Collor, estaríamos hoje em situação
muito pior, tão ruim quanto a da ex-União Soviética".

Como vimos, a verdade está clara para os brasileiros
sensatos. Todos nós, mesmos os que criticam o Governo,
sabemos que o País não poderá se livrar totalmente desta
crise econômica que nos assola desde o início da década de
80, sem mudanças radicais na organização do Estado e nas
relações econômicas.

Por isso, gostaria de expressar taf!1bém a minha satisfação
em relação à carta publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo,
certo de que muitos outros brasileiros pensam do mesmo modo
que Ruy Carmignani.

(MATÊRIA A QUE SE REFERE O ORADOR.)

FÓRUM DOS LEITORES

Apoio a Collor

o Estado tem publicado apenas cartas de crítica ao Go
verno Collor. Pois eu penso exatamente o contrário: quem,
se não Collor, conseguiria privatizar a Usiminas contra a opi
nião do que há de pior na política brasileira? Quem teria
a coragem de ir à TV e dizer que a Previdência não suportará
o aumento pretendido pelos aposentados? Não seria mais fácil
fazer funcionar a Casa da Moeda e faturar demagogicamente
em cima do aumento inflacionário? Quem diria, há alguns
anos, que o cartão de crédito brasileiro seria aceito no exte
rior? Quem acabou com dez ministérios inúteis, criados apenas
para satisfazer o PMDB? Não fosse a coragem de Collor,
estaríamos hoj<:; em situação muito pior, tão ruim quanto a
da ex-URSS. E chegada a hora de cair na real, e é duro
ouvir as verdades. Ruy de S. Carmignani, Capital.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra à SI' Eurides Brito - Líder do PTR, para uma Comuni
cação de Liderança.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, trago
ao conhecimento da Casa que nesta data estou pedindo aos
ilustres companheiros apoiamento para criar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a formação
de cartel e oligopólio no setor produtivo de insumos da cons
trução civil, em ofensa aos princípios elementares da economia
de mercado.

Nas edições de quinta-feira, sexta-feira e domingo dos
jornais desta cidade já foram publicadas algumas notícias a
respeito das razões que nos levam a, na data de hoje, pedir
o apoiamento dos nobres Deputados para a criação dessa
Comissão Parlamentar de Inquérito. Com dados que nos fo
ram fornecidos pelo Sindicato da Construção Civil do Distrito
Federal, podemos demon~trar os preços abusivos que têm
sido registrados no setor de materiais de construção, dos insu
mos em geral e, principalmente, do cimento.

Em princípio, não iria pelo caminho de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito se não fosse minha frustrada inicia
tiva do último ano legislativo, quando, também desta tribuna,
denunciei o abuso que se verificava contra o consumidor brasi
leiro que efetuava compras utilizando-se do cartão de crédito.
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Pensei que através da Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias pudesse chegar ao mesmo
objetivo, ou seja, investigar o esbulho que sofria e sofre o
consumidor quando utiliza cartões de crédito para compras.
O que aconteceu? Por via çla Comissão específica, até hoje
esta Parlamentar não teve nenhuma resposta, nem sequer
uma simples informação relativa a cartões de crédito. Nada
foi investigado, pelo menos que chegasse ao conhecimento
desta Parlamentar. Quanto à denúncia dos preços abusivos
praticados pelo cartel do cimento, que estamos certos de que
se formou no País, poderíamos tomar o mesmo caminho e
pedir à respectiva Comissão permanente que averiguasse os
fatos, mas achamos que nesta Casa os assuntos só são estuda
dos, só são levados a sério quando o Parlamentar que os
traz à colação usa o meio da Comissão Parlamentar de Inqué
rito.

Ê por este motivo que pedimos aos companheiros apoia
mento e, a partir de hoje, estamos coletando assinaturas para
criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar o cartel do cimento no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson)- Nobre Deputada
Em'ides Brito, a Mesa examinará o assunto e oportunamente
dará a V. Ex" as informações solicitadas.

O Sr. Sidney de Miguel- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com base no
art. 95 do Regimento Interno, V. Ex~ tem a palavra pela
ordem.

,. O SR. SIDNEY DE MIGUEL (PV - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, acompanhamos pela imprensa,
neste final de semana, a profunda crise que o setor de meio
ambiente sofreu com a demissão do Secretário José Antônio
Lutzenberger e do Presidente do lbama, Sr. Eduardo Martins.
Sabemos que neste ano acontecerá no Brasil a Eco - 92,
grande conferência internacional. Nosso País estará no centro
das atenções de todo o mundo, e tudo o que diz respeito
a esse assunto é muito importante.

Trago aqui pelo meu partido, o Partido Verde, a mais
profunda homenagem a esse militante da causa ecológica que
é o Prof. José Lutzenberger, pela sua honestidade, que reco
nhecemos, e pela sua coragem.

Acreditamos muito na capacidade do Prof. José Goldem
berg de solucionar essa crise, mas estamos cientes da grandeza
do desafio.

Sabemos que as denúncias do Prof. José Lutzenberger
são corretas, pois a questão do patrimônio madeireiro do
País é muito séria, e esperamos que o Governo Collor corres
ponda àquele compromisso assumido de público, na campa
nha, de verificar cada uma dessas denúncias.

Eram essas as nossas palavras, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Não há questão
de ordem a ser respondida, mas recebemos o registro de V.
Ex9

o Sr. Nilson Gibson, § 2'> do artigo /8 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Adylson Motta, § 2q do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao SI. Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
ocupo hoje esta tribuna-para fazer o registro da "Carta Aber
ta" de autoria do Presidente da Ordem dos Advogados, Seção
da Bahia, Dr. Arx Tourinho, enviada ao Presidente do Tribu
nal de Justiça do Estado, Desembargador Mário Albiani. Re
conhecendo o trabalho realizado pelos Tribunais de Justiça
nos Estados, desejo uma ação enérgica do Judiciário, no sen
tido de enfrentar, em termos muito realistas, a tardia sentença
irrecorrível, com a criação de modificações na funcionalidade
e de capacidade material para atendimento da sociedade. As
sim, dou total apoio à providência da OAB da Bahia.

Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados a "Carta Aberta"
da Ordem dos Advogados da Bahia é um documento longo,
redigido em tom incisivo, conquanto cortês e respeitoso, que
traduz o pensamento da entidade e expõe a situação do Judi
ciário em termos muito realistas. Destaco o seguinte trecho,
que diz:

" ... continuamos a assistir, impotentes, à quase
total paralisação das atividades judicantes, seja por
inércia, desinteresse, apatia ou incompetência dos mui
tos magistrados, em primeira e segunda instâncias, que
eternizam a solução dos processos, seja pela ausência
de controles efetivos sobre a autoridade judicante a
permitir a germinação de impunidade."

E exemplifica o Dr. Arx Tourinho:

"Não é aceitável que um desembargador perma
neça durante dois, três, seis, doze ou vinte e quatro
meses com uma apelação sem que nada, absolutamente
nada, o leve ao cumprimento do dever. O mesmo se
diga dos juízes, em primeira instância."

Realmente, vem sendo difícil aos membros da magis- .
tratura a preservação de seus padrões de isenção e de tranqüi
lidade no julgamento, não somente pela baixa remuneração
que percebem, como também por uma taxação sempre cres
cente sobre os vencimentos. Tal contingência não pode perdu
rar sem sacrifício da própria imagem que a Justiça deve proje
tar sobre a comunidade por ela servida. Um magistrado não
pode adquirir livros para esmerar-se em julgamentos fundados
nas melhores razões da experiência humana em todos os países
do mundo. Será sempre funcionário leal da Justiça, mas me
díocre na exaltação da mesma ao prolatar sentenças. Caindo
a qualidade da Justiça, decai ela mesma na rotina, sem imagi
nação criadora, principalmente se levarmos em conta que o
juiz, no sentenciar, legisla, ilumina a lei, atento às necessidades
reconhecidas em cada caso, tendo em vista o ideal maior
da justiça com humanidade e o progresso moral dos indivíduos
e da sociedade. .

Deve-se creditar, em favor do Judiciário, nada obstante
as vicissitudes que sempre lhe foram impostas pela vida institu
cional do País, o seu relevante papel de equilíbrio e serenidade
para, nas horas extraordinárias, ocupar o vazio político, a
exemplo do que ocorreu em 1946, quando, com sua ·autori
dade, dirigiu o País no período de transição que antecedeu
a Constituição de 1946. Ora, na ocasião, o Judiciário foi a
única força sobrevivente das anteriores instituições. As Forças
Armadas, após a deposição do Chefe do Executivo, convo
caram o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
José Linhares, imune a críticas e capaz de conduzir as urnas,
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para desempenhar relevante papel, advindo daí uma nova
ordem constitucional com as eleições gerais de 1946.

Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, bem recentemente,
a Justiça brasileira, em decisão histórica, assegurou que a
transição do período de exceção para o regime democrático
fosse efétivada sem seqüelas. Essa passagem de um governo
forte para um democrático talvez tenha sido a mais tranqüila
da História do Brasil, com a sábia e respt:itável decisão do
Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo insigne Ministro
José Mayer, de que não haveria fidelidade: partidária parla
mentar.

Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, passo a fazer a
leitura da "Carta Aberta" divulgada pela Ordem dos Advo
gados da Bahia:

"CARTA ABERTA AO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Para solicitar a este jornal a publicação da "Carta
Aberta", esteve em ,visita a A Tard,e o professor Arx
Tourinho, presidente da OAB/BA. Acompanhou-o o
advogado Durval Ramos Neto.

O documento tem o seguinte teor:.
"Senhor Presidente,
Ao ensejo da assunção, por Vossa Excelência do

mais alto cargo da Magistratura Estadual, permita~nos
que tragamos ao seu conhecimento, reclamos genera
lizados dos advogados baianos, relacionados com o fun
cio~~mento do aparelho judiciário o que fazemos por
espmto d~ colaboração espontânea e. por imposição
legal preVIsta no Art. 87, I, do Estatuto da OAB, Lei
4.215/63, que diz ser dever do advogado: "defender
a ordem jurídica, a Constituição da República, pugnar
pela boa aplicação das leis e rápida administração da
justiça e contribuir para o aperfeiçoamento das institui
ções jurídicas".

. Que se reconheça, por frutuoso e louvável, o traba-
lho d.esenvolvido por seu digno e operoso antecessor,
o emmente desembargador Mário Albiani, nas válidas
investidas que encetou no sentido de aperfeiçoamento,
agilização e moralização das atividades jurisdicional
e judiciária, as quais se representaram um primeiro
passo sig~ificativo na P.t:eocupação com o emperramen
to da Justiça Estadual, nem de longe puderam erradicar
os males de que esta padece.

Do ponto de vista da atividade jurisdicional, conti
nuamos a assistir, impotentes, à quase total paralisação
das atividades judicantes, seja por inércia, desinteresse
apatia ou incompetência de muitos magistrados, e~
primeira e segunda instâncias, que eternizam a solução
dos processos, seja pela ausência de controles efetivos
sobre a autoridade judicante a permitir a germinação
de impunidade. Não é aceitável que um desembargador
permaneça durante dois, três, seis, 12 ou 24 meses
com uma apelação sem que nada, absolutamente nada,
o leve ao cumprimento do dever. O mesmo se diga
dos juízes, em primeira instância. Não colhe funda
mento o argumento defensivo do excesso de processos,
porque há desembargadores, como Vossa Excelência,
que estão rigorosamente em dia com seus serviços.
O mesmo ocorre com juízes de Direito, inclusive aqui
na capital!

A realidade é uma: inexiste controle administra
tivo eficaz sobre a atuação dos magistrados. Essa falên-

cia dos mecanismos internos faz crescer a idéia de que
. um controle externo é indispensável, para que não con

tinue o magistrado intocável e insensível!
Se, no plano da atividade jurisdicional, a situação

é grave, não menos preocupante apresenta-se o quadro
no setor dos serviços judiciários. A peqliciosa burocra
cia, empedernida e infensa a controles efetivos, mercê,
no mais das vezes, da forma criticável do preenchi
mento dos cargos, reina altaneira, a despeito das medi
das disciplinares recentemente.adotadas , que não con
seguiram, por exemplo, eliminar o sistema de paga
mento por fora do trabalho de uma boa parte dos ser
ventuários, tornando ainda mais cara uma justiça inefi
ciente.

O pleito judicial e o exercício da advocacia são
desencorajadores. O cidadão comum, revoltado, está,
sem outras alternativas, optando pela renúncia à restau
ração do direito violado ou à sua implementação do
direito violado ou à sua implementação privada, trans
formando-se em desaconselhável foco de insatisfação
social, extremamente preocupante. A advocacia, fun
damental para a administração da Justiça (Constituição
federal, Art. 133), pelas dificuldades inconcebíveis ao
seu exercício, transformou-se num autêntico e cansa
tivo suplicar, no pior sentido da palavra, humilhante
e cansativo, a juízes e serventuários, o cumprimento
dos seus respectivos deveres, feitas as necessárias res
salvas daqueles que nuns e noutros cargos os digni
ficam.

Temos procurado, de nossa parte, bem compreen
dida a imprescindibilidade e importância da atividade
advocatícia, agilizar o andamento dos processos disci
plinadores, envolvendo advogados inscritos na secio
nal, punindo os maus profissionais, por entendermos
ser esta, afastada a preocupação corporativista e mera
mente eleitoreira, providência salutar exigida pela cate
goria dos advogados e pela sociedade em geral, sem
embargo dos reconhecidos frutos da ingente tarefa de
organização dos serviços administrativos da instituição,
para o que se tem revelado bastante profícuo o uso
da intensa informatização.

A informatização dos serviços judiciários é exigên
cia indeclinável. Que não se entenda por isso a mera
aquisição de máquinas ou equipamentos sofisticados.
Para que a informatização se tome eficiente e contri
bua, decisivamente, para a transparência das atividades
jurisdicionais e judiciárias, é necessária uma política
administrativa séria que se disponha a vencer as incon
táveis resistências à sua implementação: as de boa fé,
dos que, ignorando as suas vantagens, a ela devotam
inexplicável preconceito; e as de má fé, daqueles que
nela vêem ameaça aos seus interesses inconfessáveis
da corrupção e da advocacia administrativa.

A informatização facilitaria, sem qualquer dúvida,
a edição dos atos processuais repetitivos, a prolação
de sentenças padronizadas em processos semelhantes;
permitiria aos juízes, em qualquer ponto do estado,
sobretudo aos mais novos, a consulta rápida à jurispru
dência, extirpando as naturais perplexidades e insegu
ranças técnicas que dificultam a elaboração de decisó
rios do mais simples ao mais complexo.

Importante a colaboração da informática na tarefa
de controle da atividade dos juízes, de 1ª e 2ª Instâncias,
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permitindo o conhecimento do seu volume de trabalho
de forma mais simples possível, vencendo-se as naturais
e compreensivas barreiras do corporativismo, em nome
do imprescindível prestígio e autoridade do Judiciário
Estadual.

Colaborando, como entendemos de nosso dever,
com o Poder Judiciário, no sentido do aperfeiçoamento
de suas atividades, não nos poderíamos restringir ao
diagnóstico sem indicação de sugestões eficazes. Propo
mo-las de logo:

1- Verificação real e constante do desempenho
dos serviços dos desembargadores e juízes, a partir
de uma comissão, formada por um desembargador,
um juiz um membro do Ministério Público e um advo
gado indicado pela OAB.

2 - Verificação da permanência dos juízes nas co
marcas do interior e freqüência dos juízes das capitais
no fórum, inclusive quanto a horário de entrada e saída
dos serviços sem excluir os dias de sexta-feira.

3 - Ampla informatização dos serviços judiciá
rios, compreendendo:

a) automação verdadeira dos cartórios com a ins
talação de terminais ou microcomputadores nas varas
da capital e do interior, para documentação de atos
processuais d~_TQtina; registros dos fatos ocorridos em
audiências, alimentação dos dados de andamento pro
cessual, evitando-se as procissões de partes e advogados
em busca de saber o estágio atual dos processos;

b) disseminação entre os juízes e serventuários
das vantagens da informática, de modo a possibilitar
a rápida transição dos procedimentos manuais para os
automatizados;

c) celebração de convênio com os tribunais supe
riores para transferência computadorizada da jurispru
dência através de sistemas "on line" disseminada por
todos os juízes do estado;

d) observância do interesse público como objetivo
finalístico da administração judiciária.

A sociedade não pode mais tolerar a situação caó
tica em que vive o Judiciário estadual. Os prejuízos
sociais são incontáveis. A intranquilidade e a descrença
generalizada no funcionamento da Justiça não podem
persistir. O linchamento, por exemplo, não é fórmula
que mereça acatamento, porque representa o retorno
à barbárie. O exercício arbitrário das próprias razões
não pode merecer apologia!

Convidamos Vossa Excelência e todos os membros
do Poder Judiciário, para, em conjunto com a socie
dade, sem quaisquer restrições, participarem de um
movimento que pretendemos encetar, no sentido da
discussão, no âmbito de todo o estado, da crise do
Judiciário estadual.

Apresentamos a Vossa Excelência nossos melho
res votos de pleno êxito em sua gestão, podendo contar
com nosso apoio e decidida colaboração. Veiculando,
com o seu prestígio histórico, os sentimentos de todos
os que, direta ou indiretamente, são atingidos por esta
crise, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção da
Bahia, por sua diretoria, manifesta sincera esperança
de que essa administração reflita o brilho da persona
lidade humana e intelectual do seu titular, oriundo da
advocacia, onde sempre pontificou, resgatando, para

satisfação de toda sociedade, a plenitude da função
jurisdicional.

Renovamos a Vossa Excelência protestos de eleva
da consideração e especial apreço."

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, todas as vezes que
tratamos do tema crise do Poder Judiciário, desponta como
característica a lentidão da prestação jurisdicional, isto é, a
demora na solução dos litígios e dos conflitos que são subme
tidos aos órgãos judiciais. Essa incômoda característica é, sem
dúvida, um dos aspectos mais salientados nos debates sobre
o assunto em discussão, a indicar permanente reflexão na
busca de soluções que amenizem qualquer possível abalo no
prestígio do Poder Judiciário, até mesmo em homenagem à
confiança e ao respeito que lhe dedica a sociedade brasileira.

Oportunamente voltaremos ao assunto.

O SR. ARY KARA (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, voltamos
a esta tribuna para, da mesma maneira como o fizemos em
vinte e três de maio passado, defender os legítimos interesses
da maior empresa aeronáutica nacional - Embraer.

A política do Governo Collor, de caráter impopular, gran
de promotora do desemprego e do déficit no crescimento
econômico, tem "olho-gordo" nessa empresa que, por sua
grande eficiência, tem causado enormes transtornos aos indus
triais aeronáuticos do Primeiro Mundo.

Parece-nos que a desestabilização da Embraer é ponto
de honra para o Governo Federal. Desta vez, a desculpa
é a de que a máquina está inchada, com excesso de funcio
nários, e o recomendável seria a demissão de dois mil servido
res, já colocados em licença.

Lamentável a postura do Governo Federal, sempre op
tando pela recessão, ao invés de investir o bastante para que
não haja mão-de-obra ociosa nessa grande empresa. Infeliz
mente, funcionárfos da área operacional trabalham hoje até
nos serviços de limpeza e conservação de hangares.

Ao contrário do que divulga o Governo Federal, isto
acontece porque não há investimento. A solução, por outro
lado, não é a privatização, apesar de que isto seria motivo
de alegria para muitos amigos do Presidente, mas uma política
de desenvolvimento e de crescimento econômico, da qual já
sentimos falta.

O que acontece na Embraer, como já denunciamos há
um ano, é o sucateamento da nossa grande empresa aeronáu
tica para que seja justificável sua venda, que, segundo o siste
ma de privatizações que vem acontecendo, será feita para
"testas-de-ferro" das multinacionais, sem pagamento de um
tostão sequer em dinheiro. A grande moeda destas negociatas
são os TDA e os Títulos da nossa dívida externa. Estes títulos
têm um valor de mercado igual a 30% (trinta por cento)
do seu valor de face e são negociados nos leilões por seus
valores de face.

Simplificando, o Governo está vendendo grandes empre
sas, construídas com o suor do nosso povo, sem receber sequer
um tostão em dinheiro. Considerando que os títulos do Go
verno não são de resgate obrigatoriamente imediato, mas para
serem resgatados naqueles momentos em que a economia
vai bem, o que está acontecendo é que vivemos um momento
de entreguismo impatriótico inaceitável.

Não bastasse o crime de lesa-pátria, promovido pelo Go
verno Federal nestas privatizações, surge mais forte aos nossos
olhos o crime social que significaria a demissão de dois mil
funcionários num momento crítico como o que passamos. São
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duas mil familias sem renda numa cidade industrial como
é São José dos Campos, o que provocaria enOIme crise social.

Difícil entender os sentimentos deste Governo com rela
ção ao seu povo. Será que não percebem os resultados do
arrocho econômico para a população carente, faminta e sem
teto? Será que não podem imaginar que a cada centavo que
tiram do mercado diminuem cada vez mais o nível de renda
e que isto, em um país pobre, a exemplo do nosso, significa
fome, inanição e morte da população? Não estamos no Primei
ro Mundo, onde está sediado o Fundo Monetário Interna
cional - FMI, onde recessão significa apenas consumir me
nos.

Seguir cartilhas econômicas impostas peRo FMI significa
desgoverno. Se os centros de decisão e de poder estão fora
do Brasil, nOSSÇl Governo é uma farsa. Onde está a nossa
soberania? Pani economistas fechados em gabinetes em Wa
shington, o Brasil é um amontoado de números. Mas, para
o Governo de um povo soberano, o Brasil é uma Nação,
cujo elemento principal ti o cidadão.

Chega de desemprego, chega de entreguismo. Vamos
dar um basta a esta política inimiga do povo. A democracia
nos dá o direito de manifestar nosso descontentamento e lutar,
pelos meios legais, por um País mais justo com seu povo.
O Brasil há de ser melhor, pode ser melhor, porque somos
um grande povo. Somos capazes de gerir nosso próprio destino
sem intromissões.

Dando uma vista pela História Política Brasileira, desta
camos o Presidente Juscelino Kubitschek como o que mais
proporcionou desenvolvimento à Nação. É bom lembrar que
um de seus primeiros atos foi o rompimento com o FMI.

Nunca tivemos tanto desenvolvimento com salários tão
altos, com inflação tão baixa. Será que não sabemos governar?
JK destacou-se, também, por ter criado grandes e produtivas
estatais, como a FNM, uma empresa fabricante de caminhões
que liberou por muitos anos o mercado de pesados.

Posteriormente, a FNM foi desestabilizada e abandonada
pelo Governo militar, para favorecer a entrada da Volvo,
da Scania, Volkswagen Caminhões, Ford Caminhões e Fiat
Caminhões no Brasil, todas elas multinaciona.is. Será que tere
mos, no Brasil, aviões comerciais em rotas regionais apenas
da Britsh Aerospace, na Focker e outras multinacionais? Se
o povo quiser, isto não acontecerá.

Era o que tínhamos a dizer.

Durante o discurso do Sr. Ary Kora, o Sr. Adylson
Motta, § 2q do artigo 18 do Regimento Interno, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nilson
Gibson, § 2q do artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) -- Concedo a pala-
vra a S~ Raquel Cândido. '

A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (PDT -- RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" ,: Srs. Deputados,
definitivamente, os ventos da abertura democrática não so
pram em Rondônia! Ao contrário, parece que as trevas da
ignorância, à época da perseguição política, estão enraizados
em nosso Estado.

A todo momento o Executivo Estadual demonstra sua
truculência, sua intolerância com todos aqueles que não cur
vam a espinha perante o arbítrio. Ainda agora é patente o
clima de terror que se instaura no Estado, com o exemplo
da demissão injusta, irresponsável, inclemente e inumana dos
funcionários da CERON.

Ontem mesmo, dia 18, 40 funcionários da CERON lota
dos na Capital foram demitidos sem justa causa, sem expli
cação e sem motivação. Nenhum elemento da Diretoria se
-faz presente para - ao menos em respeito à dignidade dos
trabalhadores - dar uma declaração a respeito.

O que se sabe é que uma lista de 250 funcionários foi
preparada para a demissão em bloco. O Sindicato tenta em
vão exercer o seu direito elementar de ter acesso a essa lista
maldita. Mas os insensíveis no poder não permitem. Escondem
a lista. O que se sabe é que, entre os trabalhadores demitidos,
alguns contam com mais de 20 anos - 20 anos, Srs. Deputados
- de serviço, de dedicação à Companhia, ao povo de Rondô
nia.

E tudo isso sobre o pano de fundo da recessão brutal
que assola o País. As famílias que serão lançadas ao desespero
não contam... Que administração é essa que faz economia
com a tragédia pessoal dos indefesos? Por que não cortar
as gorduras de outras áreas?

A verdade, Srs. Deputados, é que há uma clara conotação
de perseguição política nessa história toda. A famosa lista,
que lembra as também famosas listas do antigo DOPS, do
extinto SNI, essa lista está recheada de nomes de pessoas
corajosas, cujo único pecado foi participarem da última greve
na empresa. E greve, é bom que saibam os Césares de Rondô
nia, greve é direito, é direito assegurado pela Constituição
Federal.

Trabalh'ldor não faz greve pela greve apenas, sobretudo
os da Ceron, com as graves responsabilidades de levar a ener
gia redentora aos lares, hospitais, escolas, indústrias. Mas,
neste momento mesmo em que falo, já se mobilizam para
usar esse recurso último contra a brutalidade de que são víti
mas.

Se nova greve houver, o dolo recairá sobre os algozes
dos trabal)1adores. Parem, enquanto é tempo! Parem as perse
guições! E preciso fazer política com altivez, com condescen
dência, com exercício pleno da democracia.

E fiquem certos, os déspotas de Rondônia, de que meu
povo não ficará só, de que sua voz, a voz de Rondônia, a
voz de Raquel Cândido, estará defendendo seus direitos, aqui
no plenário, agora e sempre.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. - Raquel
Cândido, Deputada FederaL

O SR. ORLANDO PACHECO (Bloco - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
constantemente tenho ocupado esta tribuna abordando o pro
blema da liberdade de expressão.

Para nós, evangélicos, que sempre defendemos este prin
cípio, acima de todas as Constituições está a palavra de Deus.
Ela é rica em seus ensinamentos e também nos clareia quanto
à nossa conduta no setor de liberdade.

Toda liberdade desprovida da presença de Deus é nociva,
perniciosa e inconseqüente. O Apóstolo Paulo, em 11, Corín
tios 3, versículo 17, afirma que "onde está o Espírito do Se-
nhor, aí há liberdade". .

A imprensa está cada vez mais desrespeitosa. Não há
censura, nem autocensura.

Cada vez aumenta mais o grau de deformação moral
de nossa juventude. Os programas de televisão estão cheio
de imoralidades, de adultérios, de homossexualismo. Nas ban
cas de jornais proliferam publicações sobre sexo explícito.

Está havendo uma desritmia espiritual, aparentemente
de caráter irreversível, naqueles que aviltam a liberdade total,
da expressão.
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As letras das músicas executadas nas programações radio
fônicas são chulas e imorais. Os cantores populares advogam,
abertamente, o uso de drogas. E ainda por cima são louvados,
enaltecidos e endeusados e passam a ocupar o lugar de Jesus
no coração da nossa juventude.

Na carta aos Coríntios, aos Galátas, na I de Pedro, recebe
mos a advertência de que devemos evitar o abuso de liberdade.
Infelizmente esta é a nossa tendência, a tendência da carne
que é fraca.

A complacência e a conivência dos pais, dos líderes, dos
governantes, com esses abusos de liberdade estão trazendo
sérios problemas para nossa juventude.

Sim, estamos aqui para defender a liberdade que nos
mostra o caminho da justiça, da graça e do amor em Cristo.

o SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PDC - TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs.
Deputados, gostaria de registrar nos Anais desta Casa meu
protesto contra o clima de opressão que se instala nas escolas
da rede estadual no Tocantins. Enquanto todo o País vem
experimentando, ao longo dos últimos anos, um processo de
significativas mudanças em prol da democratização do ensino
público, Palmas, a mais nova capital da Federação, assiste
a um retrocesso antológico no setor.

Ocorre, Sr. Presidente, que, muito além das dificuldades
habituais - como a escassez de professores e de material
de ensino -, os alunos de primeiro e segundo graus de Palmas
enfrentam também proibições de toda ordem, impedimentos,
coação e punições arbitrárias emanadas do Governo do Es
tado.

Como espisódio mais recente, nessa linha de aconteci
mentos, destacamos a proibição da formação de um grêmio
estudantil, instituição consagrada há décadas na história do
ensino brasileiro - que, aliás, proporcionou o surgimento
de históricas lideranças políticas - e que está objetivamente
prejudicada em meu Estado.

Os alunos de Palmas não podem constituir seu grêmio
estudantil, como também não podem, aliás, participar da esco
lha das direções de suas próprias escolas. A eleição direta
dos Diretores tornou-se prática generalizada nas escolas de
todo o Brasil. Na capital do Tocantins, entretanto, os estu
dantes permanecem alijados desse processo.

E, se lutam para conquistar esse direito, fazem-no movi
dos pelo ânimo da juventude, pelo destemor próprio à idade,
que não os deixa arrefecer mesmo diante de ameaças veladas
e constantes, nem tampouco de sombrias punições.

Há poucos dias, alunos de uma escola da rede estadual
envolveram-se numa proposta inovadora: realizar concurso
na comunidade escolar para escolha do símbolo representativo
da escola, bem como para criação do uniforme. Embora a
iniciativa não significasse qualquer atentado à instituição, à
moral ou aos bons constumes - muito até pelo contrário,
dissesse de seu interesse e motivação em face dos assuntos
da vida estudantil -, os resultados não poderiam ser mais
desastrosos: a Diretora da escola foi demitida; um aluno,
expulso; e vários outros suspensos.

Lamentamos profundamente esse estado de coisas na ca
pital do Tocantins, Sr. Presidente, que em nada poderá contri
buir para o enriquecimento do saber de nossos alunos, e muito
menos colaborar para o aprimoramento de nossas escolas.

Manifesto aqui minha solidariedade aos alunos de primei
ro e segundo graus e minha admiração pela coragem com

que têm resistido às pressões superiores, defendendo com
tenacidade suas melhores convicções.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Chico Vigilante.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'> e Srs. Deputados,
de hipótese prevista pela Constituição de 1988, o parlamen
tarismo transformou-se em necessidade vital para as elites,
passou a ser a forma mais sutil e eficaz de impedir que a
eleição de Lula para Presidente da República abra um pro
cesso de transformação social.

Hoje existem parlamentarismo para todos os gostos. Eles
vão do parlamentarismo bom moço de Mário Covas e Fernan
do Henrique ao parlamentarismo com pena de morte, escra
chado e francamente golpista de Amaral Netto, passando pelo
parlamentarismo de ocasião do Dr. Ulysses Guimarães e pelo
parlamentarismo oficial-fisiológico de Fiúza-Bornhausen. To
dos eles compartilham a intenção de estabelecer a escolha
indireta do Governo, fazendo com que seu chefe venha a
ser nomeado pelo Parlamento.

Tudo isso é normal, pois ainda não foi revogada a luta
de classes, o que faz com que os políticos representantes das
elites tenham o dever profissional de fazer propostas que difi
cultem o avanço do povo rumo aos centros de decisão. Grave
seria o PT embarcar nesta onda, permitindo que a defesa
do regime presidencialista mais democrático, mais eficaz e
mais participativo ficasse nas mãos de Quércia e Brizola.

O debate sobre o sistema de Governo é travado de forma
superficial. Atribui-se a ele propriedades mágicas, como se
fosse possível explicar o desenvolvimento social e econômico
de determinadas nações exclusivamente pelo sistema de gover
no por elas adotado. Esta caricatura de raciocínio permite
concluir que, com a adoção da pena de morte, o Brasil poderia
alcançar o desenvolvimento econômico, ou que o fato de o
Presidente da República andar de jet ski significa que já esta
mos no Primeiro Mundo.

É preciso fazer com que a discussão sobre o sistema de
Governo saia do campo da magia e das declarações de boas
intenções. Aos trabalhadores e ao povo interessa um sistema
de governo que seja democrático, eficaz e participativo. É
preciso reconhecer que qualquer tipo de parlamentarismo re
forçará o poder político dos fundões, porque o sistema eleitoral
vigente foi feito para assegurar uma super-representação das
regiões mais atrasadas e menos populosas do País em detri
mento das regiões mais adiantadas e com maior densidade
populacional.

Este sistema eleitoral é uma câmara escura que faz com
que o parlamentarismo seja uma imagem real invertida da
sociedade, onde as grandes maiorias nacionais são represen
tadas por bancadas diminutas, enql,lanto as elites são represen
tadas por maiorias folgadas.

O sistema eleitoral atual não adota o critério democrático
de que nas eleições parlamentares a cada cidadão corresponde
um voto. Este princípio só funciona nas eleições majoritárias,
e é por isso que as forças democráticas e progressistas têm
obtido algumas vitórias nessas disputas.

Nas eleições parlamentares, a cada grupo de 27 mil habi
tantes de Roraima corresponde um Deputado Federal, en
quanto a cada grupo de 520 mil habitantes de São Paulo corres-
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ponde um Deputado Federal. Ou seja, o voto do habitannate
de Roraima vale dezoito vezes mais do que o voto do habitante
de São Paulo. Os 53 milhões e 273 mil habitantes da região
Sul são representadas por 137 Deputado's, enquanto a região
Nordeste, com 42 milhões e 325 mil habitantes, é representada
por 151 Deputados. Os 40 milhões e 126 mil habitantes da
região Norte elegem 65 Deputados, mas os 31 milhões de
habitantes do Estado de São Paulo elegem apenas sessenta
representantes.

O atual sistema eleitoral contém outras deformações. Ele
estabelece o voto obrigatório contra o qual o PT se bateu
na Constituinte e faz com que o voto em branco seja compu
tado para efeito de cálculo do coeficiente eleitoral. Isso bene
ficia os partidos majoritários, pois produz a mágica de transfor
mar um voto de protesto em voto de apoio aos partidos domi
nantes.

Se se considera que as eleições proporcionais são, por
excelência, o campo do exercício do poder econômico e que
o Senado, com três representantes por Unidade da Federação,
não se limita a suas funções federativas, mas funciona como
Câmara Revisora capaz de bloquear qualquer veleidade demo
crática da Câmara dos Deputados, percebe-se que as elites,
em sã consciência, não têm interesse em modificar este siste
ma; que é irrealista pensar que, de repente, o espírito da
democracia vai iluminar os corações das classes dominantes
e que elas vão aceitar modificações significativas neste sistema
que as beneficia e que, ainda por cima, tem uma aparência
democrática.

Tudo isso mostra que a proposta de parlamentarismo
é um golpe destinado a manter a atual situação da ilegitimidade
do Congresso Nacional, sobretudo quando se toma em consi
deração que o plebiscito sobre o sistema de governo antece
dera à revisão constitucional. Isto significa que uma posição
pró-parlamentarismo equivaleria a dar um cheque em branco
à atual maioria no Congresso Nacional, qUt~ certamente faria
disso uma arma mortal contra a democracia, a participação
popular e eficiência administrativa.

O presidencialismo é descartado a partir da análise de
atuação da ditadura militar ou de Fernando Collor, atribuin
do-se a este sistema a tara insanável de gerar ditadores e
caudilhos. Esta simplificação esquece convenientemente que
pessoas tão perigosas como Hitler e Mussolini chegaram ao
poder em sistemas parlamentaristas. Ignora o papel da maioria
do Congresso Nacional na sustentação política de Fernando
Collor. Não percebe que o atual sistema permite ao Congresso
Nacional conter boa parte dos desatinos presidenciais e que
se isso não está acontecendo é porque a maioria dos parlamen
tares, eleitos por um sistema eleitoral víeiado, é direitista
e fisiológic~.

Defendemos um regime de governo diemocrático e des
centralizante.

Faz parte da tradição da esquerda a iCOncepção de que
quanto mais direta melhor a democracia. O mundo de hoje
em dia não permite que os trabalhadores decidam tudo a
toda hora. Por isto, a necessidade da democracia de represen
tação. Mas a representação no presidencialilsmo é mai~ direta:
o povo elege diretamente a direção do governo~ No parlamen
tarismo, o povo elege um colégio eleitoral que, este sim, vai
elegê-la.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Pedro Tonelli.

O Sr. Pedro ToneIli - Deputado Chico Vigilante, agra
deço a V. Ex' a concessão do aparte e o parabenizo por,

nesta oportunidade, trazer esta questão ao debate. Certa
mente, amanhã entrará em pauta a votação de uma emenda
constitucional que dispõe sobre a antecipação ou não do ple
biscito, através do qual a população brasileira se pronunciará
sobre o sistema de governo que vigorará a partir de 1994.
V. Ex~ enriquece o debate, que já começou neste Parlamento,
sobre o assunto, apontando suas evidentes contradições. Con
fesso a V. Ex~ que a maioria dos brasileiros ainda está em
dúvida. Muitos não sabem o que é parlamentarismo. Este
Parlamento tem que tomar a iniciativa de fazer com que se
debata o mérito da proposta: o que é parlamentarismo, o
que é presidencialismo, como ficaria o parlamentarismo, que
tipo de parlamentarismo teríamos. Como Parlamentar respon
sável por parcela da sociedade brasileira, quero congratu
lar-me com V. Exª pelas preocupações aqui trazidas. Acho,
sinceramente, que a teoria parlamentarista, pelo que conheço,
é melhor. É um regime pluripartidário, de maioria. No regime
parlamentar, obviamente o Presidente Fernando Collor não
estaria governando há muito tempo. S. Exª teria caído no
ato em que determinou o Plano Collor r. Teria caído porque
perderia o apoio da maioria no Parlamento. Se tivéssemos
partidos sérios neste País, o Presidente Collor não governaria
mais. Creio que, em tese, o parlamentarismo tem as suas
qualidades: não há mandato fixo; no momento em que perde
a maioria, o gabinete cai e se compõe uma nova maioria.
V. Exª está trazendo alguns argumentos fundamentais. O par
lamentarismo só seria vital, só melhoraria a situação institu
cional do País se viesse acompanhado de reformas dos partidos
políticos, da lei eleitoral, que V. Ex' aborda muito bem, etc.
De acordo com o sistema eleitoral e a organização dos partidos
políticos que temos, sinceramente, Deputado Chico Vigilante,
tenho medo de opinar favoravelmente ao parlamentarismo.
Estou andando por aí e, quando as pessoas me perguntam
o que é parlamentarismo, às vezes tenho dificuldades de expli
car. O jeito mais fácil que encontrei até hoje foi dizer que
o parlamentarismo é um regime no qual quem manda são
os Deputados. AÍ, as pessoas se apavoram, porque o Parla
mento que temos, a composição partidária e a prática dos
partidos são muito questionáveis hoje. Não dá para a socie
dade confiar na nossa atual organização partidária. Precisamos
mudar isso. Estou observando que se fala muito em se fazer
um plebiscito para escolhermos o regime,mas ouço falar pouco
em reforma na lei eleitoral, em mudanças na lei dos partidos,
necessárias para que as adaptemos ao novo regime que possi
velmente será implantado, caso a maioria vote a favor. Depu
tado Chico Vigilante, mais uma vez, parabenizo V. Ex' Espero
que, neste ano que temos pela frente, permeado pelas eleições
municipais, tenhamos tempos para aprofundar o debate sério
do mérito, para ver qual é a dose melhor para esse paciente
chamado Brasil. Pode ser que o parlamentarismo seja um
remédio bom. Mas o paciente agüenta? O remédio não terá
efeitos colaterais danosos? Penso que é isso que temos de
analisar: qual o melhor sistema de governo para melhorarmos
a condição político-social em que o nosso País se encontra.
Ou então vamos correr riscos, como já corremos no passado,
o que não foi nada recomendável. Parabéns, Deputado Chico
Vigilante. Tenho certeza de que a coragem de V. Exª em
ir à tribuna subsidiar esse debate vai honrar este Parlamento,
principalmente neste momento, em que temos de redefinir
o nosso futuro.

O SR. CHICO VIGILANTE - Muito obrigado Deputado
Pedro Tonelli. Incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento
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e espero sinceramente ganhar o apoio de V:. Ex', par~ q.ue
o Partido dos Trabalhadores possa levar à SOCIedade braSIleIra
sua posição e demonstrar que o presidencialismo com demo
cracia é melhor para este País.

Concedo aparte ao nobre Deputado Mendonça Neto.

O Sr. Mendonça Neto - Deputado Chico Vigilante, as
elites brasileiras sempre encontram uma maneira de transfor
mar as coisas boas em más para servir aos seus intereses.
O caso do parlamentarismo é um deles. Evidentemente, .0
parlamentarismo é um sistema de g?verno que.se ~~apta ~als

ao dia-a-dia das dificuldades, das cnses. TodaVIa, e Imposslvel
se falar em parlamentarismo num Brasil sem Parlamento. Não
temos Parlamento. O nosso Parlamento é conduzido nos cor
redores do Congresso Nacional. O plenário não funciona.
As Comissões funcionam mal e porcamente, com pareceres
dados às pressas na hora das votações. Portanto, como é que
se pode querer um regime parlamentar, quando o Parlamento
não cumpre, por exemplo; sua atividade fiscalizatória do Go
verno, do Executivo? Escândalos e mais escândalos estão jor
rando perante a opinião pública, e os adeptos do Governo
fecham seus ouvidos, porque o que se pressupõe, no parlamen
tarismo ou em qualquer regime, é que os parlamentares, que
representam o povo brasileiro, tenham a acuidade pa~a o
que o povo está dizendo e o que está ocorrendo no Execu!lvo;
um Executivo que corrompe, que fecha os olhos para os cnmes
mais vergonhosos contra o dinheiro públic~, contra ?Erário.
Então, transforma-se isso num parlamentansmo, e vaI ocorrer
o quê? Os Deputados que hoje vão ao ~alác~o, para que
seus votos sejam capitulados em troca de fmanclamentos, fa
vores etc. transformarão os ministérios, os gabinetes em uma
gangorra semanal, mensal, quinzenal, de acordo com o apetite
e os interesses dos partidos majoritários. Assim, tem V. Ex'
toda a razão, quando diz que, neste momento, o parlamen
tarismo não é conveniente. Raul Pilla passou cinqüenta, ses
senta anos defendendo o parlamentarismo, muitos dos quais
nesta Casa, e não foi ouvido por ninguém. Adotaram o parla
mentarismo numa hora de emergência, para que João Goulart
pudesse tomar posse. evidentemente não funcionou. Er~ um
golpe, como tal, veio o plebiscito, que fez retornar o preSiden
cialismo. Agora se quer um parlamentarismo com este Parla
mento? Infelizmente o Congresso Nacional não funciona dia
riamente por ausência de quorum. As matérias não são decidi
das. Como V. Ex' dissese, aquelas "veleidades" - entre aspas
- a que V. Ex' se referiu, aprovadas com coragem e com
dificuldades imensas na Câmara dos Deputados, são derru
badas pelo Senado da República, no seu c?nservad.orismo,
na sua tendência quase que natural, neste blcamerahsmo de
hoje, de não aceitar que aqui nesta Câmara está ~ povo bras~

leiro, recentemente consagrado nas urnas. ASSIm, cumpn
mento V. Ex' e lhe digo que não interessa discutir o parlamen
nglês ou espanhol. O que interessa é. o ~er~e_ da qu~stã~:

estão a classe política brasileira e as mstltmçoes naCIOnaiS
preparadas para receber um regime que necessi~~ de muita
honestidade e hombridade por parte da classe poht1ca, sobre
tudo, por parte do Parlamento, da Câmara dos Deputados?
Esta pergunta fica no ar, e a resposta deve ser dada pelo
povo brasileiro no plebiscito. Minha opinião pessoal, conver
gente com a de V. Ex', é de que, infelizmente, esta Câmar~

não está em condições de decidir quem sobe ou quem cal
numa República parlamentarista. É temerário. O parl~m~n
tarismo, Deputado Chico Vigilante, é uma excelente IdéIa,
assim como, por exemplo, a sociedade sem classes. Contudo,

até agora, não se provou ser possível que uma ou outra coisa
se torne realidade.

O SR. CHICO VIGILANTE - Muito obrigado, Depu
tado Mendonça Neto. Incorporo, com prazer, o aparte do
nobre Deputado ao meu pronunciamento. .

Sr. Presidente, Deputado Nilson Gibson, peço a V. Ex'
que me dê mais cinco minutos para que eu possa encerrar
meu pronunciamento, não sem antes conceder um aparte ao
nobre Deutado Wilson Campos, pois respeito muito S. Ex'
e gostaria de ouvir sua opinião.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre Depu
tado Chico Vigilante, infelizmente a Mesa tem de informar
a V. Ex' que devemos cumprir os horários regimentais. Cont~
do, havendo aparteante na tribuna, concedo-lhe o tempo solI
citado.

O SR. CHICO VIGILANTE - Ouço o nobre Deputado
Wilson Campos.

O Sr. Wilson Campos - Nobre companheiro, Deputado
Chico Vigilante, ouvimos por quase vinte minutos as apreen
sões de V. Ex' e dos companheiros que o apartearam. Não
concordamos com V. Ex' quando diz que o parlamentarismo
será um regime elitista. Por que elitista, se estamos propondo
que o povo brasileiro decida o amanhã de nossa g~nte? A
preocupação de V. Ex' e dos Deputados Pedro Tonelh e Men
donça Neto é no sentido de que a destituição do Governo
seja feita atravé~ do Parlamento. Digo que não é por aí q~e
se começa. Da mesma maneira como podemos votar moçao
de desconfiança em relação a um Minstro, o Governo,'p0r
intermédio do Presidente da República, poderá propor a diSSO
lução do Parlamento. Deputado Chico Vigilante, com a expe
riência de mais de cem anos de presidencialismo, chegamos
à conclusão de que ele não resolve nada~ O próprio partido
de V. Ex' nesta Casa já desejou até o impeachment do atual
Presidente da República. Pergunto a V. Ex' se não seria muito
melhor caminharmos para o debate da matéria e não para
as censuras pessoais, como as que fez V. Ex' ao Deputad?
Ulysses Guimarães, grande expressão desta Casa, do BrasIl
- por que não dizer? - da América Latina e do Mundo.
O Deputado Ulysses Guimarães, hoje chamado "o mascate
do parlamentarismo", foi quem defendeu, ao lado de tO?OS
nós, as diretas-já. Como conseguimos o resutlado das dire
tas-já? Por intermédio desse brilhante companheiro. N~o_se
esqueça V. Ex' de que se não chegarmos. a uma decIs~o,

em que o povo realmente diga qual o regIme que deseJa,
não teremos segurança para o amanhã, e esta anarquia conti
nuará. Não pense que não desejamos o mesmo que V. Ex',
qual seja, o bem-estar do povo brasieliro. Mas .temo~ ~xpe

riência de que não é mais suportando um preSidencIalIsmo
calhorda como este que aí está. Vamos para as praças mostrar
que realmente nossa intenção é trazer o melhor para o povo
brasileiro, seja através do parlamentarismo, seja da monar
quia, porque já está comprovado que o presidencialismo nada
vale.

O SR. CHICO VIGILANTE - Deputado Wilson Cam
pos, agradeço a V. Ex' o aparte.

Continuando, Sr. Presidente.
O presidencialismo é, portanto, mais democrát~co.

O presidencialismo é, também, mais desce~tra.lIzante.

No parlamentarismo, estabelece-se uma sImblos~ en.tre
o Executivo e o Legislativo, de tal forma que o LegIslatIvo
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fica sem autonomia, diferente do presidencialismo, que divide
as funções de governo e fortalece o Parlamento, na medida
em que lhe faculta o controle político e administrativo do
Executivo. Ou seja, o presidencialismo diversifica os centros
do Poder e permite divergências entre eles.

Se, na Inglaterra, 70% das leis são originárias do Execu
tivo, é possível esperar que aqui esta deformação seja ainda
mais acentuada.

Por outro lado, num país com as características do Brasil,
a unificação dos objetivos é uma necessidade vital. A eleição
parlamentar, corporativa, clientelista e paroquial jamais asse
gurará o debate dos grandes temas nacionaJÍs e a participação
popular. Aqui, as grandes mobilizações ocorrem quando se
consegue identificar um objetivo unificador. Foi assim na cam
panha pelas diretas e na campanha presidencial de 1989. Será
assim na campanha "Lula 94" e no futuro governo demo
crático e popular que não terá sucesso sem uma permanente
mobilização do povo.

É preciso também considerar o parlame:ntarismo no con
texto histórico em que surgiu, que lhe deu um caráter de
pacto entre o poder absoluto dos reis e o nascente poder
político da burguesia, expresso pelo Parlamento. Aqui, há
cem anos, superamos a monarquia e não temos por que adotar
um sistema de governo que é um pacto entre a burguesia
e a aristocracia, inclusive porque os monarquistas atuais não
parecem contar com uma força política significativa.

Aos que vêem na aprovação do parlamentarismo uma
oportunidade para derrotar politicamente o Governo, cabe
informar que o Presidente e a maioria de seu Governo são
parlamentaristas. Já instalaram inclusive uma espécie de fisio
parlamentarismo capiteneado por Ricardo Fiúza, de maneira
que o PT estaria laborando em erro se criasse a expectativa
de derrotar o Governo apoiado pelo próprio Governo.

Finalmente, cabe afirmar que, na perspectiva da revisão
constitucional, o PT tem a obrigação de dedicar suas energias
à luta contra um regime poítico marcado pelo monopólio dos
meios de comunicação, pela tutela militar sobre o Estado
e por um sistema eleitoral antidemocrático. O povo ganharia
muito mais se, na discussão sobre a refmma do Estado, o
PT dedicasse suas energias a estes temas e introduzisse outros,
como a eleição dos membros do Poder Judiciário, abrindo
assim o caminho para a introdução de um sistema presiden
cialista mais democrático.

É assim que poderemos devolver a esperança ao povo
brasileiro, mobilizando suas energias contra a política do Go
verno Collor e apontando a eleição de Lula para Presidente
da República como objetivo imediato, capaz de aglutinar vas
tos setores da população, sob a direção dos trabalhadores.

Creio que, a partir deste momento,quando me posiciono
claramente em defesa do presidencialismo democrático, ire
mos às ruas com idéias brilhantes como as que o Deputado
Wilson Campos acabou de expressar aqui e como as do "mas
cate do parlamentarismo", respeitado democrata e grande
brasileiro, Deputado Ulysses Guimarães. Vamos discutir nos
sas idéias, e o povo saberá dizer quem está com a razão.
Quem vencerá, neste debate, sem dúvida, será a sociedade
brasileira.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o ilustre Deputado Wilson Campos, do PMDB de Pernam
buco, que, na forma do Regimento Interno, fez uma permuta

com o nobre Deputado Germano Rigotto, do PMDB do
Rio Grande do Sul.

S. Ex' tem 25 minutos para proferir seu pronunciamento.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, terei
que mudar a tônica do meu discurso. Em virtude do pronuncia
mento do Deputado e companheiro Chico Vigilante, tenho
que descer a detalhes e a considerações acerca daquele regime
que, acredito, seja o melhor para o Brasil. Sou sexagenário
e nos meus quarenta anos de vida pública nada vi que se
apriveitasse no presidencialismo, com a raríssima exceção de
uma pessoa de quem fui adversário durante o seu tempo de
vida pública, mas não inimigo, e a quem rendo as minhas
homenagens. Refiro-me a Juscelino Kubitschek.

No presidencialismo, o que estamos vendo é essa anarquia
generalizada: o Congresso desprestigiado e, acima de tudo,
sob uma avalanche d~ tachações e de corrupção. Tudo isso
emana do presidencialismo, não somos nós que provocamos.
Precisamos sentar para conversar, nobre Deputado Chico Vi
gilante. V. Ex~ concluiu muito bem o seu pronunciamento,
não porque fez alusão ao seu ou ao meu nome, mas sobretudo
porque nós iremos às praças públicas, iremos a todos os cantos
deste País levar a cada um a mensagem do parlamentarismo.

Admiro a posição do Deputado Cunha Bueno, que acre
dita na monarquia, mas nós precisamos conscientizar o povo
brasileiro de que o Congresso Nacional, representado hoje
por 584 Srs. Congressistas, representa a vontade do povo.
Estou aqui pela vontade expressa dos pernambucanos, que,
na primeira eleição para o Senado da República, deram 68%
dos votos, ou seja, 650 mil votos.

Portanto, estou nisso com o enlevo de quem quer voltar
a ser criança: quero acreditrar no meu País, quero ajudar
o meu País e conto com a mocidade de V. Ex', que tem
idade para ser meu filho, até. Isso tudo nós podemos fazer,
Deputado Chico Vigilante, se pusermos abaixo tudo isso que
aí está. O :'artido de V. Ex~, pelo qual tenho admiração,
por várias vezes já defendeu inclusive a votação do impeach.
ment do atual Presidente da República. Mas não é este o
tipo de parlamentarismo que vamos defender. Quando virmos
que o Presidente da República não correspondem realmente
àquilo que esperavamos, derrubamos o gabinete, o que será
muito fácil, porque também ao Presidente da República será
conferido, infelizmente, o direito de dissolver o Parlamento.

Mas V. Ex' fique certo de que vamos parmilhar as ruas,
as cidades, os Estados, enfim, todos os lugares onde houver
gente para nos ouvir, para mostrar que realmente o Brasil,
o seu povo e a sua gente têm o direito de fazer uma experiência
e concluir se melhoramos ou pioramos. V. Ex· sabe perfeita
mente que a Constituição vigente permite uma revisão após
5 anos de promulgada, prazo que se completará em 1993.
Por que não a tentativa? Não queremos tirar do povo o direito
de dizer o que quer, e por esta mesma razão concedo o aparte
à nobre Deputada Sandra Cavalcanti.

A SI"' Sandra Cavalcanti - Deputado Wilson Campos,
provavelmente V. Ex· nem precisaria deste meu aparte, por
que V. Ex' é uma das inteligências mais brilhantes desta Casa,
um parlamentarista histórico. V. Ex' está lutando por este
sistema de governo sem nenhum casuísmo, sem nenhum fisio
logismo e sem nenhuma razão de momento, e sim por convic
ções doutrinárias.

Ouvi atentamente o discurso do Deputado Chico Vigi
lante e o aparte do Deputado Pedro Tonelli. Gostaria de
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chamar a atenção para duas colocações por ambos feitas aqui.
Indagado, de um modo geral, pelo povo sobre o que é parla
mentarismo, e dizendo o que é verdade, que o povo ainda
não sabe direito do que se trata, o Deputado informa, de
maneira mais ou menos simples, que o parlamentarismo é
um sistema de governo em que os Deputados mandam. A
informação, Deputado, é absolutamente equivocada, do pon
to de vista da realidade do mecanismo do sistema. No presi
dencialismo, é possível que Deputados mandem. E geralmente
mandam os Deputados que conseguem ter força não no Con
gresso, mas na copa e na cozinha dos palácios, nas Assembléias
Legislativas e nas Prefeituras. Porque o presidencialismo vive
de uma relação complicada entre aquele que tem o Poder
Executivo por prazo fixo - irremovível, indemissível - e
aquele que representa o povo, que também tem mandato
por um prazo fixo. Esta questão do prazo fixo de quem está
no Poder Executivo e de quem está no Poder Legislativo
mata a relação democrática do sistema. No regime democrá
tico, só o povo deve ter prazo fixo, para poder mandar e
opinar. E no sistema parlamentarista, Deputado, é o contrá
rio: quem manda não é o Deputado; quem manda é o povo,
o que não acontece no regime presidencialista. No regime
presidencialista, só de cinco em cinco anos o povo é chamado
a opinar, a votar. O Presidente é eleito e, mesmo que leve
o País ao maior descalabro, fica os cinco anos. Então, no
regime presidencialista o povo não manda, só é chamado de
vez em quando para referendar grandes movimentos de cata
de votos. No sistema parlamentarista, não, Deputado. Agora,
nete momento, nós, parlamentaristas, estamos até eufóricos,
porque estamos acompanhando um espisódio inédito. O Pri
meiro Ministro da Inglaterra tentava - vem tentando 
obter apoio popular para determinadas medidas que ele pre
tende tomar, já que a sua maioria parlamentar não lhe estava
dando esta força. O pov9 talvez esteja a favor da sua teoria
ou talvez esteja contra. E preciso tirar a dúvida para se saber
quem está certo. E quem vai dizer quem está certo? O povo
inglês. Então, a Câmara foi fechada, e dentro de um mês,
no dia 9 de abril, serão realizadas as eleições gerais. Os Depu
tados, inclusive o Primeiro Ministro, estão em campanha,
explicando, prestando contas e dando informações ao povo
sobre o que pretende. É o povo que vai decidir se o Sr.
Major continua no Governo ou se vai ser substituído. Então,
V. Ex' veja que a afirmação é exatamente o contrário: o
único sistema de governo em que o povo é permanentemente
consultado é o sistema parlamentarista. Outra afirmação feita
pelo Deputado que o antecedeu na tribuna, o Deputado Chico
vigilante, é a de que o sistema presidencialista é mais demo
crático porque é mais amplo e mais transparente, e quem
está atrapalhando o sistema presidencialista no Brasil é este
plenário vazio. Deputado Chico Vigilante, este plenário vazio,
que humilha quem sobe à tribuna para falar somente para
cinco companheiros, é o plenário do presidencialismo. No
presidencialismo não há necessicade de plenário cheio. V.
Ex' pode ficar tranqüilo. No presidencialismo, na hora em
que o plenário está vazio, todos os Deputados estão ou estu
dando numa Comissão - aqueles que são mais dedicados
- ou nos corredores do Poder Executivo, de pires na mão,
pedindo que atendam às suas reivindicações. O presiden,ciamo
franforma os Deputados em despachantes de luxo. E uma
pena vermos algumas das mais belas vocações políticas deste
País perdidas no sistema que não valoriza o trabalho do Depu
tado. E o povo não tem como julgar o trabalho do Deputado
nessas circunstâncias. Tenho certeza de que o PT, que vai

fazer, internamente, uma grande reflexão para saber se adota
ou não o regime parlamentarista, vai ter oportunidade de
esclarecer esses pontos, que são fundamentais, para todos
os seus integrantes. Quem quiser que o País continue com
o Congresso deste jeito, no dia do plebiscito - 21 de abril,
se anteciparmos - vote "presidencialismo". Vai ficar tudo
exatamente como está, ou seja, tudo isso que é objeto de
reclamação de V. Ex' continuará. Agradeço a oportunidade
de apartear e peço perdão pela extensão do aparte, mas acho
que este debate, iniciado assim, mesmo numa segunda-feira
de plenário presidencialista (vazio), é extremamente empol
gante para um País que quer mudar, e quer mudar para me
lhor. Obrigada a V. Ex'

o SR. WILSON CAMPOS - Deputada Sandra Caval
canti, a extensão do seu aparte não me preocupa, pois a expe
riência e a capacidade de V. Ex' engrandecem o meu pronun
ciamento. Haverá uma decisão do povo brasileiro, e essa deci
são - V. Ex' não se iluda - será, como sempre, respeitada.
Se respeitamos a decisão do povo com relação a esse entulho
que aí está, avalie qualuqer outra coisa que venha para melho
rar. Também não se iluda o Deputado Chico Vigilante, que
terminou o seu pronunciamento já lançando uma candidatura
à Presidência da República. Queremos, Deputado Chico Vigi
lante, ter sempre a presença de um combatente de primeira
linha, como \T. Ex' Isso representará, para nós o motivo da
nossa presença nesta Casa e na vida pública.

Concedo-lhe o aparte, nobre Deputado Chico Vigilante.

O Sr. Chico Vigilante - Deputado Wilson Campos, nesta
tarde de segunda-feira, de plenário vazio, incia-se um debate
que certamente não ficará só aqui dentro, mas irá às ruas,
para que o povo possa efitivamente decidir o que é melhor
para o País. Não concordo com a Deputada Sandra Cavalcanti,
que a questão de os Deputados estarem transformados em
despachantes de luxo, e~ homens com pires nas mãos, nos
corredores do Palácio do Planalto, será resolvida pelo parla
mentarismo. Para mim, está uma questão de dignidade. O
Parlamentar que tem dignidade não se submete a esse tipo
de coisa, porque temos uma Constituição em vigor, somos
um Poder constituído e que deve ser respeitado. Infelizmente,
muitos dos integrantes deste Poder não lutam, não brigam
para que este Poder seja respeitado. E não estou convencido
de que, no parlamentarismo, vai ser diferente. Não estou
convencido de que os que são fisiológicos, hoje, não serão
fisológicos amanhã. Vão fazer os mesmos acordos, as mesmas
maracutaias para se somarem ao Presidente, indicarem o Pri
meiro-Minstro, impedirem que o Parlamento seja dissolvido
e sejam convocadas novas eleições. São estas as dúvidas que
temos, porque, se quiséssemos - e hoje há mecanismos cons
titucionais para tanto - já teríamos afastado o Sr. Fernando
Collor de Mello da Presidência da República. Entretanto,
àmaioria desta Casa, através de acordos espúrios, está dando
apoio a esses desmandos que hoje acontecem neste País. Não
é o caso de V. Ex\ Deputado tarimbado, que embranqueceu
os cabelos na luta que tem travado contra esse sistema e
o Presidente que aí está. Infelizmente, porém, a mioria está
lambendo os pratos do Palácio do Planalto. Portanto, para
mim, Deputado Wilson Campos, não se trata de mudar o
sistema de governo, mas, sim, de mudar o caráter dos homens
que compõe o Poder no Brasil. E não me refiro somente
aos Poderes Legislativos e Executivo. É preciso que estejamos
dispostos a mergulhar num debate profundo até mesmo sobre
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o Poder Judiciário, que é uma caixa preta, intocável. No entan
to, as pesquisas nos dizem que o povo acredita que lá as
cosias não andam muito bem. Creio, realmente, que esse
debate será muito proveitoso e não tenho dúvidas de que
o povo saberá julgar as nossas idéias, e aquilo que fora por
ele decidido será por nós apoiado.

O SR. WILSON CAMPOS - Deputado Chico Vigilantes,
diante do' seu aparte, fica-me a sensação, a certeza de que
V. Ex' será um dos nossos. O que queremos é o que V.
Ex' Quer: moralização, combate à corrupção. E nisto que
está aí, neste presidencialismo mentiroso, não existe nada
disso. Concordo com V. Ex' quanto à necessidade do debate.
É o que estamos tentando fazer, eu, V. Ex' e o ilustre Senador
José Richa, aqui presente, um dos primeiros do parlamen
tarismo. VAmos ter que navegar, como já dizia o nosso grande
companheiro Ulysses Guimarães. "Navegar é preciso". E te
mos certeza de que não vamos naufragar, porque o povo,
principalmente o da minha região, sofre muito e não acredita
mais nesse entulho que aí está.

Referiu-se V. Ex', por exemplo, ao caráter represen
tativo, consciente e decisório do Senado da República, como
Poder moderador. Sabemos que o Senado existe justamente
para aquietar as dificuldades desta casa, que tem mais de
quinhentos Parlamentars. E no presidencialismo V. Ex' verá
- não será possível continuar com esses aconchegos, com
tudo isso que V. Ex' denunciou, citando nomes. Não quero
citar nomes, porque não quero que venham na minha garupa,
amanhã em razão de terem sido citados desta tribuna. Tenho
certeza de que V. Ex' vai palmilhar este Brasil inteiro conosco
e votará "parlamentarismo", para ajudar no progresso deste
País.

Concedo aparte ao nobre Deputado Israel Pinheiro.

O Sr. Israel Pinheiro - Deputado Wilson Campos, V.
Ex' traz à baila assunto da maior importância para o futuro
desta Pátria. Como V. Ex' bem disse, é um sonho, uma aspira
ção vermos, um dia, o parlamentarismo implantado nas terras
brasileiras. Dois pontos foram levantados aqui pelo ilsutre
Deputado Chico Vigilante. Primeiro, a respeito do que disse
a nobre Deputada Sandra Cavalcanti, de ser, hoje, o Depu
tado um despachante de luxo. A causa disso seria o sistema
presidencialista. Abre-se a discussão: no sistema parlamen
tarista de governo o Deputado assumiria as suas responsa
bilidades ou não? O segundo ponto é se será a Câmara dos
Deputados que governará o País. Sobre esses dois pontos
faço algumas observações. Em primeiro lugar, quem governa
o País, no regime parlamentarista, não é a Câmara dos Depu
tados; é o Gabinete, o Primeiro-Ministro. Escolhido o Primei
ro-Minsitro e formado o Gabinete, a Câmara não tem mais
qualuqer participação na administração. O que cabe à Câmara
dos Deputados, sim, é a grande responsabilidade de fiscalizar
se o Gabinete e o Primeiro-Minstro estão governando dentro
do programa aprovado, porque quando é escolhido o Primei

ro-Ministro também é escolhido o programa por ele apresen
tado. Os Deputados não votam só no nome; votam no nome
e no programa. Muito bem. Aprovado isso, os Deputados
vão acompanhar o trabalho do Primeiro-Mimstro e do Gabi
nete para ver se estão executando exatamente aquilo que
foi votado pela Câmara dos Deputados. Notem que não é
a Câmara que manda, mas o programa, que vem dos partidos
políticos, do povo, que, em primeira instância, é aquele que
escolhe o Deputado. b partido tem a sua programaçáo doutrÍ-

nária, escolhe o Primeiro-Minstro, o Gabinete, e funciona
de forma harmônica. Nesse contexto o Deputado deixou de
ser um despachante de luxo e passou a ser um fiscal, um
intermediario, aquele que representa realmente a democracia
junto ao seu eleitorado, ao Governo, ao Gabinete, tudo exata
mente dentro da doutirna do PT. O PT é hoje o único partido
do Brasil que defende o recalI, isto é, o Deputado tem que
cumprir os compromisos assumidos em praça pública. No par
lamentarismo isso é automático. O Parlamentar que assume
o Gabinete é obrigado a exercer o mandato dentro da doutrina
que apregoou em praça pública. O assunto é realmente com
plexo. Não é possível que um País, depois de 100 anos de
presidencialismo, de repente, adote o r-arlamentarismo por
unanimidade. Isso não vai acontecer. E até bom que haja
um grande debate, é salutar, e por isso parabenizo V. Ex'
Va1Jlos continuar este debate, para que possamos realmente
ter a democracia que todos desejamos. Temos algumas diver
gências quanto à maneira de atingirmos o objetivo final, de
realizarmos o sonho de todos nós, Parlamentares: transformar
o Brasil num País socialmente justo e economicamente bas
tante desenvolvido.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço ao nobre Depu
tado Iserael Pinheiro o aparte, que só veio ilustrar o meu
pronunciamento. A experiência que S. Ex" tem sobre o assunto
mostra que realmente vamos ter um debate em que a decisão
final será do povo brasileiro.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Pedro Tonelli.

O Sr. Pedro ToneIli - Muito obrigado, Deputado Wilson
Campos. Quero louvar a escolha desse tema que está sendo
discutido hoje, no Grande Expediente, qual seja o destino
do presidencialismo, o parlamentarismo, a monarquia, porque
certamente amanhã estaremos aqui votando a antecipação
do plebiscito. Espero que em 1994 possamos efetivamente
escolher o caminho melhor, que todos querem. Eu ainda não
estou convencido de qual é o melhor caminho. Ouvi atenta
mente as justificativas de V. Ex' e da Deputada Sandra Caval
canti. Os argumentos são muito convincentes, em tese. Se
eu voltasse para a Itália, certamente seria a favor do parlamen
tarismo. Por quê? Porque lá existem organizações fortes, aten
tas e identificadas com o interesse popular. Gostaria de fazer
algumas perguntas ao nobre orador, já que estamos deba
tendo. Como disse o Deputado Chico Vigilante em seu aparte,
sem reformas políticas estruturais nos partidos e na lei eleitoral
é possível confiar no regime parlamentarista? Será que os
partidos que aí estão defendem os interesses da sociedade?
Porque, no regime parlamentarista, pelo que entendi - e
a Deputada Sandra cavalcanti tem toda razão -, os partidos
têm que ser os interlocutores da sociedade. Se a sociedade
se indignou, automaticamente os partidos têm que refletir
essa indignação, através das suas bancadas. Pergunto: é isso
que está acontecendo hoje e vai acontecer amanhã? A última
pergunta que faço a V. EX" é a seguinte: V. Ex' se referiu
aos ocupantes do Palácio do Planalto como entulho. Esse
entulho, parece-me, optou pelo P?rlamentarismo, está sendo
mascate, também, do parlamentarismo. Por que será que o
entulho adotou o parlamentarismo? Eu queria que V. Ex"
com sua sabedoria e experiência política, que conhece muito
mais o assunto do que nós, pois somos debutantes no Con
gresso Nacional, nos explicasse por que o entulho do Palácio
do Planalto adotou o parlmaentarismo. O que há por trás
dessa história? Deputado Wilson Campos, tenho certeza de
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que este debate esclarecerá não só a nós, mas à Nação sobre
a importância de escolhermos um caminho melhor.

O SR. WILSON CAMPOS - Na tentativa não de conven
cer V. Ex~, mas de explciar, tenho a dizer que a defesa do
parlamentarismo feita pelo Palácio do Planalto é justamente
para causar confusão nesta Casa.

Por ocasião da discussão e da votação da Emenda José
Richa, que já era considerada vitoriosa, o que fez o Sr. Presi
dente da República? Manobrou, para derrotar essa emenda,
que, àquela altura, seria para nós um ensaio. E já estaríamos
nas ruas porque - tenho certeza - se ela chegasse à Câmara
dos Deputados, seria aprovada. Então, quer se estabelecer
uma confusão entre o melhor e o pior. E o pior é o que
está aí. V. Ex~ deve estar convicto, apesar de ser debutante
nesta Casa. E o que queremos? Queremos tentar melhorar
a situação. Quanto à formação dos partidos, devo dizer que
não podemos discutir esta questão agora, porque em primeiro
lugar está o plebiscito. O plebiscito será uma decisão nossa,
do Congresso Nacional, porque daqui irá ao Senado Federal.
O povo falará através do plebiscito. Se o povo aceitar nossa
tese de que o melhor é o parlamentarismo, iremos modificar
a legislação eleitoral, tentar fazer uma legislação que atenda
aos interesses do povo brasileiro.

Nós não concordamos - e eu participava da Mesa, na
época - com a representação parlamentar. O que se viu?
Partidos com um só representante, com registro provisório,
disputando e vendendo, na bacia dai; almas, as suas legendas.
E esses problemas, Deputado Pedro Tonelli, existe em que

-regime? No regime presidencialista.
Podemos encontrar, no entulho, no lixo, peças de ouro.

Queremos separa o joio do trigo, porque não há mais tempo,
Deputados Pedro Tonelli e Chico Vigilante, para sermos enga
nados e tachados de responsáveis por tudo o que existe de
ruim neste País. Devemos assumir a responsabilidade que
temos em nossas mãos, não interessa se somos do PT, do
PC do B, do PMDB ou de qualquer outro partido que seja.
A responsabilidade é nossa, brasileiros que somos. Precisamos
fortalecer os partidos, porque, assim, estaremos fortalecendo
a democracia.

Sr. Presidente, não era minha intenção tratar hoje deste
assunto. Se o fiz, foi por ter ouvido o brilhante pronuncia
mento do Deputado Chico Vigilante. Peço, portanto, a V.
Ex~ e à Casa que me permitam discorrer, dur!Lnte três minutos,
sobre o assunto que me trouxe à tribuna. E um assunto que

_muito nos preocupa: a situação dos nossos irmãos brasileiros 
em Portugal.

O Presidente da República insiste em viajar para Lisboa,
Portugal, no dia 6. Queríamos mandar um recado, o de que,
enquanto não ror decidida a situação dos brasileiros em Portu
gal, não mandaremos nenhuma representação oficial para tra
tar de qualquer assunto, seja ele comercial, religioso ou políti
co, porque não é mais possível aceitar o enxovalhamento dos
nossos homens e a agressão patrocinada pelo Ministro Cavaco
Silva.

É este o apelo que faço ao Presidente da República:
não vá a Portugal. S. Exª deveria dizer também, através de
um recado, que o que for adotado lá, a favor ou contra os
brasileiros, também será adotado aqui no Brasil com relação
aos portugueses. Quer dizer, é dente por dente e olho por
olho. Sinto-me muito à vontade para dizer isso, pois sou des
cendete de portugueses. A minha família, Campos, vem de

Trás-as-Montes. Tenho mais ou menos cinqüenta parentes
na minha cidade Recife, mas estou sentindo que é uma injus
tiça o que estão querendo fazer, é uma agressão que se está
perpetrando contra os brasileiros que acreditam que estavam
indo para a pátria-mãe, mas a pátria-mãe deixou de ser mãe
e passou a ser madastra. Não podemos aceitar isto.

Apelo também para os nobres colegas no sentido de que
na votação de amanhã - e nem se trata da votação do novo
salário mínimo - não continuemos a enganar a população
com um salário congelado há três meses. Não podemos sequer
entrar em discussão, porque, por certo, amanhã ocorrerá o
mesmo que ocorreu ontem: perdemos por três votos, pois
muitos Parlamentares presentes neste Plenário deixaram de
votar.

Precisamos decidir também, de uma vez por todas, a
votação do projeto referente aos 147%, pois ele não determi
nará o pagamento, mas insinuará que o mesmo deva ser feito,
mesmo porque estamos sendo traídos pela nossa própria pre
sença. O povo brasileiro merece mais respeito, principalmente
os aposentados, que não podem vir a esta Casa e votar de
mãos vazias.

Eram estes os assuntos de que queria tratar. Felizmente,
foi-me dada a oportunidade de abordar um assunto muito
interessante para o meu País, o parlamentarismo, sistema no
qual acredito, porque tenho filhos, noras e netos aqui. Quero
partir para o outro mundo com a certeza de que fiz o melhor
para o País e para a sua gente, isto é, a implantação do regime
parlamentarista, através da voz decisiva do povo no plebiscito
que haveremos de realizar em 1992. (Muito bem! Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Wilson Campos, o Sr.
Nilson Gibson, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Adylson Motta, § 2'1 do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRZSIDENTE (Adylson Motta) - Com a palavra
o nobre Deputado José Falcão, representante da Bahia, pelo
Bloco Parlamentar, que dispõe de 25 minutos para o seu pro
nunciamento, nos termos regimentais.

O SR. JOSÉ FALCÃO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, lamento realmen
te que o tempo, que conspira, às vezes, contra nós todos,
venha delimitar uma discussão tão bonita como essa que aca
bamos de ouvir. Esse mesmo tempo exige de nós outros que,
dentro desse limite, também cedamos lugar a outros compa
nheiros para expor o seu ponto de vista.

Traz-me à tribuna, hoje, um problema que já é conside
rado uma chaga.

Dentre todas as chagas que maculam a alma do Brasil
de nossos dias, a mais dolorosa, a mais triste, a que provoca
maior vergonha é, sem dúvida, a da condição de nossas crian
ças e adolescentes.

Enquanto nações que nos acostumamos a considerar pri
mitivas - a dos índios Xavantes, por exemplo - sempre
souberam compreender e sacralizar o significado da infância
para uma comunidade, concedendo-lhe privilégios e atenções
especiais, a sociedade "civilizada" modelo ocidental, alicer
çada na filosofia materialista que sustenta o nosso capitalismo,
reserva-lhe, no mais cristalino exemplo de imediatismo incon
seqüente, o tratamento da selva: a "lei do mais forte".

Imediatismo, sim. Falta de perspectivas do futuro. Para
economizar hoje, pagaremos muito mais caro adiante por se
guranças, grades, portões, cães, alarmes, armas e t040 um.
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aparato militar baseado no medo e na violência. Ignoramos
as lições da sabedoria popular, que prega, com lucidez inques
tionável, ser muito melhor construir salas de aula para o meni
no, do que celas e patíbulos para o homem.

A maior das dificuldades para se erradicar esse "pecado
social" encontra-se na tendência humana de atribuir aos outros
as culpas que lhe afligem a consciência, diluindo-as na coletivi
dade. Na distribuição de incriminações, jamais destinamos
o quinhão merecido a nós próprios, acostumados que estamos
a esconder-nos atrás do argumento surrado e puído do "não
posso fazer tudo sozinho", numa atitude que, na verdade,
não passa de comodismo, de covardia, de omissão grave, que
nos ensombrece a pureza da alma.

São tantas as formas, tamanha a variedade de agressões
que sua enumeração, mais do que de mera denúncia, assume
proporções de verdadeiro escândalo. Fome, subnutrição,
maus-tratos, trabalho precoce, abusos nesse trabalho, aban
dono, marginalização, exploração por criminosos, prostituição
e, finalmente, como que para coroar esse magnífico rol de
atrocidades, para ornamentar ainda mais a selvageria feroz
de nossa "civilização", tortura e extermínio.

S'egundo levantamento do Fundo das Nações Unidas para
a Infância - a Unicef - em nosso País, a fome ceifa por
dia a vida de cerca de mil crianças. Antes de esgotado o
tempo deste pronunciamento, pelo menos vinte delas estarão
mortas. A desnutrição, segundo a própria Fundação Oswaldo
Cruz, tem sido responsável por dois óbitos a cada três minutos,
entre nossas crianças.

Traduzida em estatísticas, a tragédia ganha contornos
de ficção, abstrai-se o fator humano, perde-se a verdadeira
noção do sofrimento. As conseqüências dl~ssa calamidade,
irreversíveis, não apenas acompanharão suas vítimas por toda
a vida, mas se refletirão também sobre toda a sociedade,
obrigada, amanhã, a arrastá-las atrás de si, em lugar de tê-las
a auxiliar no impulso.

A baixa produtividade de nossa agricultura, o acesso ve
dado à terra para o pequeno produtor e, principalmente, a
ridícula taxa de distribuição de renda que vigora em nosso
Brasil estão entre os maiores responsáveis por esse quadro
que desenhamos com tristeza, porque expulsam o homem
do campo, para empilhá-lo em cidades abarrotadas.

Os 8% mais ricos de nossa população consomem cerca
de 62% do que é produzido. Os outros ajeitam-se como podem
com os restolhos. A esse respeito, o pediatra mexicano Joa
quim Craviotto, estudioso de renome mundial, em visita ao
Brasil, no ano passado, declarou que "a fome aguda gera
a revolução. Se a fome é crônica, surge a passividade". Talvez
seja essa a única explicação para o fato de nãio estarmos ainda
envolvidos em uma sangrenta guerra civil. Uma guerra opondo
a miséria à opulência.

E não é a fatalidade que cultiva essa tragédia, como gosta
ria de seduzir-nos a acreditar aquele comodismo fácil a que
nos acostumamos desde cedo. Somos nós mesmos a sociedade
brasileira, o ente intangível- e, no entanto, bastante concreto
- que todos compomos. Nós é que decidimos ser melhor
manter essas crianças longe de condições mínimas de sobrevi
vência. Nós é que lhes vedamos, com nosso egoísmo hipócrita,
o acesso à saúde, à escola e à dignidade de cidadãos. Somos
todos tão responsáveis como se lhes recusássemos pessoal
mente cada pedaço de pão.

Durante anos se fez, neste País, a apologia jmeramente
retórica do "social", enquanto, na realidade, as preocupações

se voltavam todas para o econômico. Mais especificamente,
para os privilégios econômicos de uma pequena minoria. Nos
dias de hoje, todos os brasileiros colhemos os frutos dessa
semeadura de egoísmo e irresponsabilidade.

Certamente, também como reflexo de tal situação, os
indicadores da mortalidade infantil brasileira contribuem para
traçar o mapa que nos conduz rapidamente rumo ao Quarto
mundo. De cada mil bebês nascidos vivos, Cerca de 87 não
completam um ano. Seis vezes mais do que em países europeus
e até mesmo do que em Cuba, um exemplo de país em desen
volvimento que soube priorizar de maneira adequada a saúde
de seu povo.

Em 1989, morreram no Brasil cerca de 400 mil crianças
entre zero e cinco anos, todas vítimas de' doenças perfeita
mente evitáveis e de carências básicas de nutrientes, de vacina
ção e 'atenção médica apropriada. De tamanha catástrofe,
embora equivalente a cinco bombas de Hiroshima, por exem
plo, quase não se teve notícia pelos meios de comunicação
social. Um verdadeiro genocídio que não chegou a repercutir
na vida do País.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se o de que vimos tratan
do até agora é resultado principalmente de omissão - sempre
mais fácil de justificar e esconder, como temos visto recente
mente - a CPI do Extermínio de Menores revelou, entre
tanto, um quadro de agressões e maus-tratos que as hipóteses
da ciência social dificilmente poderão explicar à luz dos concei
tos de civilização por que se têm pautado. Nesses casos, a
sociedade passa de "agressor passivo" a "agressor ativo" e
se revela de uma crueldade que só encontra paralelo nos dias
do regime hitlerista, execrado para sempre na memória da
humanidade.

Consumo de drogas, tráfico de crianças - por meio de
falsa adoção, ou mesmo rapto - com destino ignorado e
indícios bastante concretos de utilização, como doadores invo
luntários, em transplantes de órgãos realizados em países de
senvolvidos; privação ilegal de liberdade, internação em insti
tuições que nada mais são do que usinas de criminosos, escolas
de pós-graduação em violência; exploração por marginais,
traficantes, pelos chamados "pais de rua"; adultos que formam
quadrilhas de crianças para se aproveitarem de sua inimputa
bilidade na prática de crimes; contaminação por doenças se
xualmente trasmissíveis, utilização em filmes pornográficos
e práticas sexuais perversas, eis o retrato fiel de nossa preocu
pação com o futuro do Brasil.

Ainda ressoam ensurdecedores os ecos da longa série
de reportagens publicadas na Folha de S. Paulo a respeito
da exploraç~o de meninas como prostitutas em regime de
escravidão. E bastante difícil- se não completamente impos
sível - compreender o verdadeiro aleijão moral que permite
a alguém tanto explorar crianças dessa forma como, do outro
lado do problema, compactuar com tais atitudes ou aceitá-Ias,
servindo-se delas para satisfazer perversões inexprimíveis.

Preocupa sobremaneira a naturalidade com que tais práti
cas são encaradas pela ânsia de lucros fáceis, ainda que ignó
beis. Caracteres deformados existem em qualquer sociedade,
mas em minoria. É alarmante, porém, quando se constata
que já começam a ser fenômeno corriqueiro, encarados até
com certa naturalidade. Aí, sim, há indícios de que o problema
está deixando de ser localizado, para se alastrar por todo
o tecido social.

Como coroamento desse leque de atrocidades, convive
mos agora com uma nova tragédia, que aflora quase irrepri
mível e cujas notícias já começam a angariar a indignação
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internacional contra nosso povo: a tortura e o extermínio
de menores.

Na suposição de que possam vir a constituir ameaça para
seus interesses fascistas e seus lucros mesquinhos, certos co
merciantes financiam quadrilha de exterminadores para traba
lharem como se eliminassem ratos, baratas ou cães raivosos.
É a extrema degradação do ser humano, reduzido, assim,
à mera condição de praga.

Na verdade, o problema do menor desamparado tem
dimensões universais. Segundo dados divulgados pelo Parla
mento Europeu, o mundo tem hoje cerca de 100 milhões
de crianças que perambulam pelas grandes, cidades, número
bem próximo ao da população brasileira. E condenável, po
rém, a negligência com que vem sendo tratado entre nós.
Por trás da indiferença que hoje caracteriza a opinião pública,
parece esconder-se uma lógica doentia e egoísta, uma forma
de pensar para a qual a morte do trombadinha hoje nos livra
do criminoso amanhã.

Além do seu inconcebível grau de crueldade, esse racio
cínio é também resultado de um ridículo e infundado precon
ceito. Na verdade, mais de 80% dos meninos de rua mortos
no País não possuíam qualquer tipo de antecedente criminal.
Hoje, todos os que têm poder econômico vêem nos indigentes
famintos e marginalizados uma ameaça ao seu negócio, um
cutelo pendurado sobre seus privilégios. Nossa sociedade se
transformou numa selva triste e paranóica, vivendo uma espé
cie de pânico que desvela os mais sombrios esconderijos da
crueldade na alma humana.

É evidente, entretanto, que matar dessa forma não resol
ved qualquer problema. Pelo contrário, esse incrível desfilar
de assassinatos covardes revela, insofismável a vergonha de
nossa incapacidade social, desnuda a inépcia de nossos concei
tos de civilização. Enquanto prevalecerem o egoísmo e a bar
bárie, seremos todos prisioneiros dos fantasmas da violência.

Há de se encontrar os que cinicamente defendam tais
carrascos, como se
apenas agissem na profilaxia de um mal que se pode tornar
incontrolável. São esses arautos da barbárie - geralmente
expoentes e parasitas da tirania e do autoritarismo - que,
procurando maquiar a violência de um crime horrendo com
a máscara da autodefesa, espalham ainda mais sua semente
diabólica, aniquilando de vez as esperanças de paz entre os
homens.

São o comodismo e a cobiça ditando as regras, mais uma
vez, para se enumerarem apenas os vícios menos repugnantes.

Vergastada assim sua sensibilidade, desde o mais tenro
rebento, o pequeno coração endurece como a pedra do de
seus agressores. É o próprio instinto de sobrevivência que
nele destrói todo traço infantil e inocente, construindo o car
rasco que nos irá encurralar no futuro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não nos deixemos tomar
simplesmente por aquela espécie de indignação volátil e esté
ril, que assalta certas consciências vez por outra, para extin
guir-se logo a seguir, ao primeiro sinal de dificuldades. Como
tudo o que realmente tem valor, resolver o problema do menor
é tarefa que exige dedicação.

O desafio que se tem que enfrentar - ao invés do exército
de menores famintos de pão e de sonhos - é o desafio da
educação, da alimentação, da saúde, do emprego, do salário
digno e, finalmente, o maior de todos: o desafio da verdadeira
conscientização da sociedade a respeito da gravidade dessa
questão que a todos agride, que se ret1ete sobre os direitos
de toda a coletividade.

A Sr' Sandra Cavalcanti - Nobre Deputado, V. Ex'
me permite um aparte?

O SR. JOSÉ FALCÃO - Ouço, com prazer, a nobre
Deputada Sandra Cavalcanti.

AS~ Sandra Cavalcanti - Nobre Deputado José Falcão,
estou ouvindo o pronunciamento de V. Ex' sobre essa questão,
que é, provavelmente, a mais dramática deste País. É uma
pena que V. Ex' esteja fazendo um pronunciamento tão impor
tante num plenário vazio, típico do sistema presidencialista.
Conversávamos ainda agora sobre o assunto. Um governo
que vai para o poder e tem um programa a cumprir, no Brasil,
tem que inserir sempre, em primeiro lugar, esse atendimento
à criança brasileira. Num sistema parlamentarista, esse gover
no seria cobrado aqui no plenário da Casa, o mesmo Plenário
que teria dado garantias para que aquele grupo fosse para
o poder. Seria o Plenário fiscalizador dessa atuação. Eo que
foi que vimos? Foram dois anos de ação executiva nessa área
serem praticamente perdidos, porque as indicações não ti
nham e não têm, até hoje, respaldo parlamentar. V. Ex' está
tocando num ponto crucial. O Brasil não tem um problema
de meninos de rua. O Brasil está com o problema de crianças
na rua. E as crianças estão na rua por várias razões. Uma
delas, a mais importante, talvez, é que, a essa altura, há
quase quinze anos não existe uma política de habitação popu..
lar. E a casa da famI1ia é o lugar onde o pai e a mãe conseguem
que a criança fique e não vá para a rua. Mas, quando a familia
não tem onde morar, ela também não tem como segurar essa
criança. Gostaria que V. Ex' incluísse nesse elenco de causas
a falta de moradia para a população brasileira de baixa renda.

O SR. PRESIDENTE (Adilson Motta) - A Presidência
comunica que o tempo de V. Ex', Deputado José Falcão,
está esgotado.

O SR. JOSÉ FALCÃO - SI. Presidente, só peço um
espaço curto para o encerramento.

Deputada Sandra Cavalcanti, quando fui Prefeito de Fei
ra de Santna, tive grande preocupação com a criança abando
nada, com a criança carente, com a criança delinqüente. Para
resolver isso, tive que retornar um pouco ao,histórico familiar.
Esse problema se repete continuamente. E uma fonte gera
dora inesgotável. Nessa preocupação, cheguei a construir mais
de 1.500 casas. Hoje, temos o programa da CEF, o PAE,
para construção de casas financiadas. Na nossa cidade, por
exemplo, mesmo com esse sistema de embrião, o trabalhador
não tem condições de adquirir a sua casa, porque está pagando
cerca de 70 mil cruzeiros por mês. Se o trabalhador ganha
96 mil cruzeiros mensais, claro que não pode pagar.

Nossa cidade, de porte médio, hoje já com mais de 500
mil habitantes, grande entroncamento rodoviário, com os pou
cos recursos do Município, recebe um exército de pessoas
carentes. Então, adquirimos os terrenos e construímos as ca
sas, fornecendo material não por paternalismo, mas por uma
necessidade que tinha de ser atendida. Abordo justamente
isso neste discurso. Dele consta também o exemplo da nossa
comunidade de Feira de Santana, onde entidades filantró
picas, muitas delas infelizmente sem assistência financeira do
Estado, do Governo Federal ou até mesmo da Prefeitura,
mantêm 3.500 crianças nas creches, em regime de semi-inter
namento e em fazendas agrícolas. Esse exemplo é dado por
nós.

Cada um de nós deve cuidar da criança carente como
se fosse filho. Dizia outro dia, numa entrevista dada à revista
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Veja, que seria melhor, mais correto, mais digno criar uma
criança do que um cachorro mimado. Infelizmente, hoje, en
contramos cachorros mais mimados do que a maior parte
das crianças do nosso Brasil.

O Sr. Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, em depoi
mento à CPI do Extermínio de Menores e Adolescentes, desta
cou o papel da injusta estrutura social em que vivemos no
recrudescimentQ dos atuais índices de violência. :É mostra
de que o Governo já procura combater desde as raízes esse
problema.

Tem-se empreendido esforço bastante expressivo para
mudar o quadro social brasileiro. A despeito da crônica falta
de verbas, e em cumprimento ao determinado no Estatuto
da Criança e do Adolescente, parece que a eles se estão desti
nando prioritariamente todos os recursos. O programa dos
CIAC, por exemplo, assim como os macil;os aportes para
a agricultura, faz parte de um trabalho em que se busca propor
cionar ao homem do campo condições de vida que evitem
sua migração para os aglomerados urbanos.

Soluções existem. Sua implementação, entretanto, mais
do que vontade inabalável, exige o engajamento de tódos,
porque os obstáculos se avolumam e podem parecer, às vezes,
insuperáveis.

O caso da cidade de Feira de Santana" na Bahia, pode
caracterizar-se como excelente exemplo para todo o País. Co
mo outras grandes cidades nordestinas que recebem conti
nuado fluxo de famílias carentes, vindas de áreas mais sofridas
da região, nela a questão do menor de rua também assume
aspecto de problema grave. Ciente, entretanto, de sua impor
tância na recuperação e na formação dessas I~rianças, a comu
nidade assumiu papel preponderante. Através principalmente
de instituições e entidades filantrópicas, hoje, mesmo contan
do com pouca ajuda financeira do Poder Público, são atendi
dos cerca de 3.500 menores carentes, congregados em creches,
escolas de aprendizes e fazendas-albergues.

Feira de Santana está conseguindo estancar na fonte a
hemorragia dessas vidas desperdiçadas para a comunidade,
agindo em conjunto com o Estado, privilegiando a solução
civilizada, a resposta que valoriza a dignidade dos pequenos
cidadãos brasileiros.

O caminho mais evidente é o da edUlcação. Mas essa
educação a que nos referimos abrange não somente a dos
próprios menores - também de inegável importância, até
para dotá-los de ferramentas úteis para o futuro. Essa educa
ção inclui ainda, e principalmente, a modificação de mentali
dades, de maneira a criar um ambiente que, proporcione aos
cidadãos brasileiros mais indefesos, os menores carentes, per
feitas condições de se desenvolverem em plenitude.

Conforme consignado no Estatuto da Criança e do Ado
lescente, "é dever da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta priori
dade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissiona
lização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária", definindo como um
dos critérios que efetivam essa "absoluta prioridade" a "prefe
rência na formulação e na execução das políticas sociais públi
cas" e a "destinação privilegiada de recursos públicos nas
áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude".

O cumprimento rigoroso desta última determinação 
fundamental para consubstanciar os ideais do Estatuto - está
entre as medidas compreendidas no âmbito do Poder Legis
lativo e, portanto, ao alcance de nossas decisões.

Ademais, a CPI do Extermínio apresenta diversas suges
tões de inestimável valor para a empreitada que se nos oferece.
Apresentadas em depoimentos à Comissão, algumas delas
poderão ser úteis naquele processo de transformação das cons
ciências a que já nos referimos, porque combatem alguns
dos preconceitos que, mesmo sem qualquer respaldo na reali
dade, têm servido de base a grande parte das ações violentas
contra os menores carentes brasileiros.

De suas conclusões, coligidas em relatório que se encontra
agora em fase de redação final, ressalta a importância da
"conversão" da sociedade, elemento que guarda intrínseca
relação com todas as outras medidas sugeridas porque delas
depende em grande medida, e sobre sua eficácia tem influência
fundamental.

As crianças de rua, embora hoje não tenham voz, com
põem o mosaico do que será nosso amanhã. Providenciar
para que se desenvolvam, lutar contra todas as formas de
agressão a que têm sido submetidas, pensar desde agora seu
futuro, mais do que um simples dever humanitário, é, antes
de tudo, cuidar de nós mesmos.

Quando os brasileiros se derem conta da verdadeira im
portância de seu papel na abolição desse genocídio inaceitável
que ameaça ombrear-nos com os maiores vilões da história
humana, terá sido dado o primeiro e decisivo passo para o
fim de uma tragédia que lança vergonha sobre toda uma gera
ção.

É esse o caminho que finalmente nos resgatará do pântano
da violência covarde e descabida, que hoje campeia sem amar
ras em nossas grandes cidades.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Antes de passar
a palavra ao próximo orador inscrito, vou dar conhecimento
ao Plenário do teor do ofício encaminhado pelo Sr. Presidente
do Congresso Nacional ao Presidente da Câmara dos Depu
tados:

"Senhor Presidente
Comunico a V. Ex' e, por seu alto intermédio,

à Câmara dos Deputados que esta Presidência cancelou
a sessão conjunta convocada para hoje, às dezenove
horas, convocando outra a realizar-se amanhã, às onze
horas e trinta minutos, no Plenário dessa Casa, desti
nada à apreciação de vetos presidenciais.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'
os protestos de alta estima e distinta consideração.

Senador MAURO BENEVIDES, Presidente

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Os próximos
oradores inscritos são os Deputados Pauderney Avelino, do
PDC do Amazonas, e Miguel Arraes, do PSB de Pernambuco.
Por acerto havido entre ambos, será feita uma inversão na
ordem de inscrição.

O Sr. Pauderney Avelino-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PDC - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, antes que o nobre Deputado
Miguel Arraes inicie o seu pronunciamento, quero informar
que homenageio o ilustre Parlamentar, cedendo-lhe o meu
lugar.
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o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com a palavra
o nobre Deputado Miguel Arraes, que disporá de 25 minutos
na tribuna.

O SR. MIGUEL ARRAES (PSB - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'!' e Srs. Deputados, parece-nos
importante e necessário alargar, nesta Casa, o debate sobre
a situação do País num momento em que a crise social se
aprofunda e a desesperança atinge parcelas cada vez maiores
da população. É também necessário refletir sobre o quadro
internacional a que estamos vinculados sob várias formas,
sobretudo pelo cabresto da dívida externa, que condiciona,
de modo incontestável, a vida interna do País.

Foi-se o tempo da chamada "ajuda ao desenvolvimento",
quando, sob esse pretexto, empurraram recursos ociosos do
choque do petróleo para iniciativas as mais diversas, em dife
rentes países. Tais recursos financiaram a venda de equipa
mentos dos países ricos que, supostamente, deveriam provocar
o crescimento econômico e a felicidade geral do Terceiro Mun
do.

O resultado dessa vasta operação, promoviçIa a partir
dos anos 70, transformou a América Latina e a Africa, sem
falar nos países do Leste que aceitaram essa política, em expor
tadores de capital. Tanto assim,. que, no Brasil, nos últimos
10 anos, a perda real em investimentos estrangeiros ultrapassa
os 9 bilhões de dólares, enquanto que, no mesmo período,
o fluxo dos financiamentos externos com instituições oficiais
foi negativo da ordem de mais de 15 bilhões de dólares, segun
do dados do próprio Banco Central.

A atividade de suposta cooperação mudou, algum tempo
atrás, para uma atitude de enrijecimento de posições e na
tentativa de operar a capitulação dos países devedores diante
das imposições do sistema financeiro internacional. Essa pos
tura abarca o campo financeiro, com a exigência de paga
mentos muito acima da capacidade do País, provocando a
deterioração das condições de vida já precárias da população.
Mas ela vai além e envolve a intervenção na vida interna
de vários países, numa versão moderna da política de agressão
direta adotada pelos Estados Unidos no decorrer deste século.
Tão contestável é essa política que ela não conta com a integral
aprovação do povo americano, dividido entre os que defendem
a hegemonia dos interesses do complexo industrial-militar,
e os que pregam uma política internacional de distensão e
de permanente cooperação pacífica entre os povos.

As ações militares dos t1ltimos tempos - Granada, Pana
má, Nicarágua, EI Salvador, Líbia, Iraque - estão a eviden
ciar a manutenção de estratégias imperialistas de dissuasão
política, voltadas à afirmação do poderio militar norte-ame
ricano para além de suas fronteiras.

A situação de Cuba também é bastante sintomática, dian
te da pressão do fortíssimo bloqueio econômico e comercial
patrocinado pelos Estados Unidos. A realização de recentes
manobras militares de intimidação promovidas desde o encla
ve naval de Guantánamo marcam de modo insofismável a
existência de uma opção de força que pode vir a ser utilizada
para dobrar a resistência do povo cubano.

Todos sabemos que, no momento presente, o governo
dos Estados Unidos, em meio à crise que os atinge interna
mente e aproveitando-se da derrocada do império soviético,
busca por todos os meios, sejam quais forem, reordenar o
sistema internacional na direção dos seus interesses, o que
é natural e até compreensível. Em conseqüência dessa fase
histórica, e por isso mesmo, cabe-nos ordenar os nossos princí-

pios e objetivos com os meios de que dispomos, para cuidar
dos interesses do Brasil, no jogo natural de forças que ocorre
no mundo de hoje. Essa a discussão fundamental que necessi
tamos aprofundar aqui, no Congresso Nacional.

O Presidente da República afirmou recentemente, como
se fosse uma grande novidade, que devemos resolver os nossos
problemas com nossos próprios meios. Diante da incessante
disputa econômica que se desenrola nos mercados interna
cionais, onde até já afloraram aspectos militares, como no
caso do Iraque, é mais do que evidente a tendência de cada
um de preservar, ainda mais, os seus interesses, a começar
pelos Estados Unidos, em busca de refazer sua própria econo
mia abalada pela recessão e pelos desequilíbrios contínuos
de sua balança comercial.

Em razão disso, é demasiado estranho que o Presidente
da República venha a afirmar que agora entramos numa nova,
fase, quando deveria dizer que caíram as suas ilusões, que
sua política liberal fracassou. Ao que tudo indica, ele supunha
que, esmagando internamente milhões de pessoas, pelo blo
queio dos haveres, pela recessão e pelo desemprego, obteria
alguns resultados estatísticos de curto prazo, inclusive a baixa
inflação, e com isso estaria credenciado para respaldar nego
ciações externas, que lhe dessem fôlego para enfrentar a crise
interna.

Ao contrário, o agravamento da recessão irá acentuar-se,
na medida em que os sonhados recursos externos não entram
e os nossos continuam saindo para pagar os juros de uma
dívida impagável. A produção industrial retrocedeu a níveis
inaceitáveis de 10 anos atrás, e a recessão praticamente imobi
lizou um setor estratégico e essencial à apregoada retomada
do desenvolvimento econômico, o de bens de capital. A produ
ção agrícola, por sua vez, ainda não se recuperou da estron
dosa quebra da safra de 1991, estimada er 20 milhões de
toneladas de grãos, o que representa uma queJa real de quase
10% em relação ao ano anterior.

Acentuando-se a recessão, a miséria se alarga, com o
desemprego e o desalento tomando conta do nosso povo.
O País está paralisado e não há sinal de que venha a se mover
no sentido do crescimento. Todos os sintomas indicam cres
cente estagnação, numa regressão que não vai no sentido
tão sonhado do Primeiro Mundo.

O mais grave é que tais dificuldades não são passageiras.
Além de se aprofundarem com a manutenção do modelo de
desenvolvimento imposto ao País, comprometem o seu futuro
pela liquidação de estruturas que, conquistadas com sacrifício
e destinadas a promover a integração nacional, vão sendo
corroídas e intencionalmente desfeitas no decorrer do tempo.

A política seguida por sucessivos governos, desde os idos
de 1964, levaram sempre ao agravamento da situação e ao
aumento da marginalização. Em todos eles, o poder de com
pra, sobretudo das camadas assalariadas de todo tipo, sofrem
uma queda continuada, maior ou menor, conforme as circuns
tâncias. A" iade é que o valor do salário real equivale,
hoje, a ape .,25% do seu valor <'TIl 1940. A tendência geral
foi a de fazer recair sobre essa classe espoliada o custo do
modelo concentrador e de uma falsa modernização, pregada
desde há muito tempo, e agora enfatizada de forma intensa
pelos que detêm o poder.

A abertura para o exterior, considerada necessária à liqui
dação dos cartéis que na verdade precisavam ser controlados,
trouxe efeito diverso. Os cartéis continuam e várias empresas
que aqui fabricavam seus produtos fecham e resolvem impor-
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tá-los de suas matrizes, agravando nossas necessidades de im- numa direção que merece profundas críticas, mas onde, pelo
portação. menos, nota-se a intenção de reverter um processo extrema-

Rá quem fale que o pior é a falta de um projeto para mente negativo para o País: a concentração e a internacio-
o País. A ausência de uma definição estratégica para os rumos nalização descontroladas.
da economia e a presença de uma desordenada ação casuística A concentração é normal no sistema capitalista. Mas,
leva muitos a essa conclusão. onde o sistema não se reveste do aspecto selvagem que aqui

Essa desordem abarca a tentativa de alienação do patri- prevalece, ela pode ser compensada por mecanismos que dis
mônio nacional que se processa contra claros dispositivos con- tribuam a renda e possibilitem o acesso à terra.
sagrados pela nossa Constituição. A internacionalização é um imperativo das mudanças

Com tais medidas, o Governo joga fora os instrumentos ocorridas no mundo, cujos efeitos positivos só aparecem quan
de reconstrução da economia ao alienar, aos retalhos, sem do se tem poder de negociação. Caso contrário, resvala-se
qualquer orientação ou exigência aos adquirentes, setores fun- para uma realidade de trocas desiguais que agravam a situação
damentais como a siderurgia, os fertilizantes, a petroquímica dos países mais pobres e das populações mais carentes dentro
e até a distribuição de energia elétrica - e querem começar deles.
pela Light, no Rio de Janeiro. A competitividade é outra das palavras lançadas como

O Estado brasileiro possui, efetivamente, graves defeitos dogma incontestável para justificar a abertura rápida e i1imi
a serem corrigidos. Seu caráter cartorial,. a influência que tada das nossas fronteiras. Ela serve para justificar o grande
sobre ele ou suas empresas exerce o corporativismo por vezes contra o pequeno, no entender deles, ineficientes e incapaz,
desmensurado são apenas dois exemplos. como para desmantelar e de vez vários setores produtivos

É preciso mudá-lo de maneira a que, lem lugar de servir do País, que por motivos os mais diversos, até mesmo pelo
a uma minoria, seja um instrumento de toda a comunidade. caráter cartorial de alguns, perderam a capacidade de se con
Entre isso, a sua destruição ou o enfraquecimento por vias frontar com produtos estrangeiros.
as mais diversas, há uma sensível diferença, sem sombra de O problema nacional e popular coloca-se hoje no centro
dúvidas. das preocupações das forças interessadas não apenas na demo-

De tais falhas, aproveitam-se certamente os que querem cracia formal, mas também no estabelecimento de uma demo
destruí-lo ou reduzi-lo à categoria de vice-re:inado. Em contra- cracia econômica e social, adequada à fase histórica que vive
partida, é preciso defendê-lo, ao mesmo tempo em que se mos.
combate as suas falhas com maior intensidade ainda. Para isso, temos que obrigatoriamente considerar como

Privatizar por privatizar significa não apenas alienar o alternativa de política econômica a manutenção do cresci
patrimônio público por preços irrisórios, mas abandonar qual- mento equilibrado, capaz de ao menos evitar o agravamento
quer plano coerente de crescimento, com vistas à incorporação das enormes desigualdades regionais e sociais que colocam
da população marginalizada ao processo econômico e social grande parte da população brasileira no limiar da margina
de tipo capitalista que seja. Trata-se de tudo deixar à mercê lização.
de forças sobre as quais a sociedade não exerce qualquer Ao contrário dos que acham que estamos sem recursos,
controle. talves seja melhor constatar que o atual Governo, desde o

Tudo isso é feito a pretexto de retirar Ci Estado da econo- início, guarda uma lógica constante nas suas ações. Embora
mia, quando ele nunca foi tão utilizado para dirigi-Ia, só que não declarada, o centro dessa lógica reside na destruição do
em sentido oposto ao da integração nacional, numa ação siste- Estado, para reduzi-lo a mero executor de medidas assisten
mática e articulada que serve a grandes interesses e à nova cialistas e clientelistas. Para implementá-la é preciso primeiro"
ordem mundial que se está impondo aos mais fracos e, se liquidar a Constituição promulgada em 1988, convalidando
possível ou tanto quanto possível, aos mais fortes. as violações contra ela perpetradas desde as primeiras medidas

editadas pelo Poder Executivo.
Como está na moda invocar o que fazem os grandes do

Primeiro Mundo, cabe assinalar que eles não privatizaram Segundo a insuspeita opinião do ex-Ministro Mário Ren-
a energia, nem a petroquímica, nem os fertilizantes, estes rique Simonsen em um artigo publicado na revista "Exame"
controlados pelo Estado em cerca de 75% nos países da Comu- em junho do ano passado, as medidas provisórias anunciada~
nidade Européia, como instrumento estratégico para a agricul- em 16 de março de 1990 passaram ao largo da Constituição
tura. Com mais razão ainda, eles teriam que ser controlados e dos princípios elementares de Direito". E termina por afir
num País como o nosso, onde a agricultura longe está de mar que "o que falta agora não é mais a independência (entre
organizar-se como se encontra naquelas áneas. os Poderes) mas a harmonia, pois as dissonâncias caminham

Nessas condições, desempenha o Estado brasileiro um .para um ponto que ameaça o caos institucional".
papel fundamental, com aquilo que foi possível acumular, Assim, ao contrário do que buscam todos os brasileiros
com a correção de excessos e de erros, mas nunca com o - a integração nacional - o Governo avança no sentido
desmantelamento dos instrumentos e mecanismos que possam da desintegração econômica, institucional e política. Suas
servir ao processo de integração nacional. ações têm buscado a desmobilização de sindicatos e de organi'·

Os escândalos de corrupção que diariamente são noticia- zações da sociedade, bem como a confusão política que pode
dos pela imprensa, envolvendo até mesmp ministros e asses- nos levar a discutir o dia-a-dia sem pensar nos problemas
sores dos mais altos níveis do Poder Executivo, em escala maiores que afligem a Nação. O Congresso Nacional, se não
jamais vista na história da República, também fazem parte reage a tudo isso, com lucidez e determinação, acabará tido
desse enredo liberal voltado à desmoralização e à destruição como conivente principal de uma situação extremamente peri-
do Estado nacional. gosa para o futuro do País, seja o próximo, seja o mais distante.

O Governo atual é o agente principal dessa destruição, O atual Governo, mais do que qualquer outro, tem conta-
bem mais do que os militares. No Governo do General Ernesto do com extrema boa vontade deste Congresso, naquilo que
Geisel verificou-se uma limitada tentativa de reestruturação, considera importante para a boa marcha da' Administração'
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Pública. E não há razão para impedir-se que os assuntos cor
rentes tenham o trânsito adequado, sem os excessos de uma
oposição que correria o risco de se tornar irresponsável.

Mas, se aí se fica, sem partir das questões centrais da
Nação, apenas invocando-se em discursos como este, corre-se
o risco maior de avalizar-,se os irresponsáveis rumos a que
está sendo levado o País. E preciso encontrar formas e meios
de unir forças, sejam elas quais forem, desde que dispostas
a priorizá-las, invertendo a política econômica que ora se
pratica.

No decorrer do ano passado, lideranças de todos os mati
zes esforçaram-se para chegar a entendimento que permitisse
criar as facilidades possíveis para uma ação eficaz que nos
fizesse sair da crise. Essa ação louvável e perfeitamente justifi
cável nas circunstâncias, passa a não ter sentido, na medida
em que o governo permanece sem objetivos, perdido em meio
às dificuldades da crise que se aprofunda e da ausência de
credibilidade que as urnas lhe havia conferido.

Tudo o de que se tem cogitado resume-se nos números
do Ministério da Economia e na esperança de que o Brasil,
tornando-se o "EI Dourado" do capital externo, sairia da
crise facilmente, segundo a visão ingênua dos que nos gover
nam. A população fica de lado, sem emprego, sem condições
de produção, sem crédito, sem novos investimentos, sem as
condições mínimas para dar sua contribuição ao soerguimento
do País.

Outro foi o caminho seguido por países tão diversos,
como a Itália, a China e o Japão, onde a integração da produ
ção local com as grandes iniciativas centrais, permitiu um
crescimento econômico afetivo, sem a marginalização que
cresce entre nós.

Assim, em países os mais diversos, o Estado atuou no
sentido de compatibilizar a grande com a pequena e média
produção, sustentando a produção local para que guardasse
a necessária competitividade, se é essa a palavra a ser utilizada,
assegurando a sua sobrevivência e a estabilidade das popula
ções nela engajadas. Noutros termos, foi mantido e expandido
o mercado interno, sem que isso interferisse no processo de
exportação e importação. Ao contrário, essa estabilidade in
terna é que permitiu a expansão da economia e assegurou
os resultados positivos obtidos nesses países.

No Japão, desde os anos 30, estudos realizados por seus
técnicos criaram as condições para o exercício de políticas
de fomento e apoio tecnológico e de gestão aplicáveis às pe
quenas e médias empresas e às iniciativas locais. Abando
nando o enfoque que vinha do exterior, entendiam que, longe
de vê-las como objeto de políticas meramente compensatórias,
deveriam ser apoiadas com vistas à real modernização e inte
gração das mesmas no desenvolvimento econômico nacional.

O Estado japonês enfatiza não só o aperfeiçoamento ge
rencial e tecnológico, mas veio também a criar um sistema
financeiro especializado voltado para as atividades locais, para
a pequena e média empresa, visando sua interligação com
o crescimento global do País.

A ação do Estado nos países citados, agindo cada um
segundo as suas circunstâncias, zelaram para assegurar um
crescimento global e integrado, em lugar da forte concentração
que se verifica entre nós. É necessário opor todas as forças
contra essa concentração, que a falsa modernização do Go
verno irá acentuar, sob pena de vermos esfacelado o País
e mais empobrecida ainda sua população, nas regiões pobres
e nos bolsões de miséria das regiões ricas.

A política atualmente desenvolvida não interliga as estru
turas de integração. Trata-as como coisas isoladas e prega
uma privatização, inclusive das universidades, sem que isso
se insira numa estratégia de desenvolvimento coerente que
abarque o conjunto dos interesses da Nação.

Só assim a palavra go'vernabilidade tomará sentido, pois
assegurará não significa evitar divergências mas acentuá-las,
aprofiundá-Ias, demarcando os campos daqueles que desejam
uma internacionalização sem freios e os que, com o fortaleci
mento interno do País, desejam que ela ocorra de forma justa
e eqüitativa para a população.

É importante a modernização do País. JK já pregava
a mesma coisa trinta anos atrás. Na época, fábricas de automó
veis, hoje consideradas simples carroças', eram um dos sinais
importantes da modernidade.

.Mas a condução de um processo de crescimento não pode
consistir apenas na implantação de fábricas. Tanto assim que
não dispomos, até hoje, de uma indústria automobilística.
Temos várias montadoras, o que é bem diferente.

A modernização, por conseguinte, nunca se dará sem
que se disponha de força interna, com base na qual se possa
realizar, em termos justos, a tão propalada internacionalização
da economia. Essa força interna econômica, social e política,
não pode ser conseguida se o desenvolvimento ocorre de forma
desequilibrada, marginalizadora.

Essa força exige o fortalecimento de estruturas que inte
grem a Nação, em lugar de esfacelá-la com a liquidação pura
e simples do Estado brasileiro, que ora se processa, de forma
aberta e irresp'<>nsável.

Ora, o enfraquecimento do Estado nacional interessa aos
que, tendo poder eeconômico mundial, não desejam sofrer
entraves por conta de motivações apenas locais. Desejam um
alinhamento sem restrições, pois isso, é óbvio, consulta melhor
os seus interesses que eles estão 110 direito de defender.

Mas, sem uma presença que regule, tanto quanto possível,
relações extremamente desiguais em termos econômicos e po
líticos, as economias mais fracas tenderão a decair e a aumen
tar o fosso que as separa das mais desenvolvidas. Cuidam
sempre - os que defendem um extremado liberalismo 
a considerar atrasados todos aqueles que, sem negar a necessi
dade da abertura internacional compatível com os dias atuais,
defendem o fortalecimento nacional como forma de negociar
numa melhor posição de força. Pois, em tudo isso, a questão
não se coloca em termos de atraso e modernidade, mas em
termos de correlação de .forças políticas e, portanto, econô
micas, militares e diplomáticas.

Precisamos de um desenvolvimento que atenda ao con
junto da população. O que exige estruturas estatais capazes
de lhe dar sustentação. No entanto, o que vem sendo feito,
desde há tempo e não só agora, é a tentativa de liquidar
ou reduzir o poder de Instituições necessárias ao atendimento
do conjunto da economia.

Esse objetivo ultrapassa os problemas partidários e os
limites do Congresso, para transformar-se em assunto da socie
dade como um todo. Para atingi-lo é necessário exigir apoio
para todas as atividades existentes no País, assegurando-lhes
estrututras de sustentação financeira e técnica.

É exatamente o oposto do que faz o atual Governo, que
sucateia a universidade, os centros de pesquisa civis e militares,
além de desmobilizar-as agências de crédito e fomento nos
lugares mais distantes.
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Mesmo os governos militares pôde-se obse:rvar certa preo
cupação de adotar medidas compensatórias de resultados duvi
dosos, como os subsídios para certas áreas ou para atenuar
o efeito de calamidades, como a sêca. Tais medidas assisten
cialistas, fisiológicas ou como se lhes queira c:lassificar, nada
resolviam de concreto, beneficiavam sobretudo as estruturas
políticas tradicionais, pressionadas pelas nel~essidades pre
mentes da população.

O temor da revolta, a comiseração, ou q\)alquer que seja
o motivo, notadamente percebido o primeiro, forçavam no
sentido de obrigar os detentores do poder a jogar com aquelas
medidas compensatórias para atenuar o clamor da periferia
e possibilitar o prosseguimento do processo dl~ concentração.
A oposição contra a forma ditatorial de governo atraía a maio
ria, por falta de outros instrumentos de expressão, obrigando
a essa tentativa de reduzir o desequilíbrio, pela via do fortaleci
mento das forças tradicionais de sustentação do regime.

Seria importante uma crítica mais aprofundada a tais mé
todos, sem dúvida condenáveis, pois eles não solucionaram
os problemas reais do povo.

A visão justa consiste em olhar as questõ,es sob o ângulo
da população do País, para subordinar o resto de seus inte
resses fundamentais a curto, médio e longo prazo, sob pena
de termos que enfrentar mais na frente uma perigosa desinte
gração nacional. O conflito básico reside, como foi visto, na
confrontação entre um modelo concentrador e marginalizador
e outro que integre a totalidade da população aos mercados
e aos pontos de desenvolvimento.

Por isso tudo, diante da ameaça presente, é preciso unir
forças as mais diversas a partir deste Congresso Nacional,
e mobilizarmos o povo em seus segmentos organizados, sem
cujo apoio e ajuda não teremos condições de superar a pro
funda crise que atinge a Nação brasileira.

Ouço o Deputado Renildo Calheiros.

O Sr. Renildo Calheiros - Nobre Deputado Miguel Ar
raes, gostaria inicialmente de trazer a minha solidarieda?e
pessoal e a do meu partido, o PC d~ B, a V. Ex~ lPelo pro~~ncla

mento que realiza na tarde de hOJe. Com a n~sponsablhdade

de quem já governou o Estado de Pernambuco em duas opor
tunidades e, ainda mais, com a responsabilidade de ser o
Deputado mais votado desta Câmara dos Deputados, V. Ex~

faz nesta tarde um importante pronunciamento, o que, para
nós que lhe conhecemos de perto, não é nenhuma novidade.
V. Ex~ tem sido, na Câmara dos Deputados e neste País,
um baluarte na defesa dos interesses da economia nacional,
tão agredida pelo Presidente Collor, que chegou à Presidência
falando em combate à corrupção e, no entanto, encabeça
o governo mais corrupto de toda a História do Brasil. S.
Ex. chegou ao governo anunciando que conduziria o Bras~l
ao Primeiro Mundo. Todavia, a realidade é que temos convI
vido com a cólera, que atinge milhares e milhares de brasi
leiros; uma doença própria dos países mais pobres, capaz
de sobreviver apenas nas regiões mais atrasa.das do mundo.
Apenas isso serve de exemplo da grande dic:otomia entre o
discurso do Presidente da República e a realidade nacional.
É exatamente aí, pelo conteúdo do pronunóamento de V.
Ex., que lhe trazemos a nossa solidariedade e o nosso apoio.

O SR. MIGUEL ARRAES - Agradeço a V. Ex· o aparte
e incorporo as suas observações ao meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) -- A Presidência
comunica ao nobre orador que o seu tempo está esgotado.

Entretanto, conceder-Ihe-á mais dois minutos para que encer
re seu discurso.

O SR. MIGUEL ARRAES - Sr. Presidente, ao concluir,
desejo dizer que estamos diante de uma grande ameaça, que
não existe apenas aqui no Brasil, mas que sobrepaira em
todos os países da América Latina e em outras partes do
mundo. As diferenças que se criam no seio da sociedade brasi
leira são profundas, mais profundas do que aquelas que exis
tem na Venezuela. O Presidente Carlos Andrés Peres, que
compareceu a esta Casa e que conhecemos como homem dig
no, equilibrado, teve de reprimir, nos primeiros meses do
seu governo, o povo de Caracas, fazendo 300 vítimas, pela
repercussão da política econômica igual a esta que se faz aqui
e contra a qual se opunha anteriormente, quando da sua pri
meira administração naquele país.

Sr. Presidente, queira Deus"que não tenhamos esse desti
no; que possamos unir-nos com lucidez para enfrentar essa
crise, sem nenhum preconceito. Temos de combater os gran
des interesses que hoje abocanham as empresas nacionais,
sem deixar um tostão nos cofres públicos.

A Folha de S. Paulo publicou ultimamente que o dinheiro
arrecadado das privatizações que recentemente foram feitas
não dá sequer para comprar um carro desses que sobem de
preço todo dia.

Espero que possamos mostrar esse caminho comum que
leve o Brasil a uma situação diferente, que leve a nossa gente
a melhores condições de vida e à paz que todos nós desejamos.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com a palavra
o nobre Deputado Pauderney Avelino, do PDC do Amazonas.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PDC - AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados,
há menos de um mês, tive o ensejo de trazer ao conhecimento
desta Casa dois documentos que reputo da maior importância
para a análise da situação em que opera, atualmente, a aviação
comercial brasileira. Trata-se do relatório do Sr. Diretor-Geral
do DAC - Departamento de Aviação Civil, dirigido pelo
Exm9 Sr. Uinistro da Aeronáutica, sobre a situação econômica
ou financeira das empresas aéreas, recentemente elaborado,
e do memorial encaminhado ao Sr. Diretor-Geral do DAC
pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, reclaman
do seja posto em prática, de imediato, um Programa de Reca
pitalização da Indústria Brasileira de Transporte Aéreo, desti
nado a prover recursos para as empresas, a título de reparação
dos danos provocados pelo que ali denominam "prática de
insuficiência tarifária", adotada ultimamente pelo Governo,
segundo o entendimento dos subscritores daquele documento.

Retomo hoje o assunto em outra dimensão, pela relevân
cia econômica e estratégica de que o mesmo se reveste, num
país como o nosso, cuja vastidão territorial faz com que a
aviação comercial, ligando rapidamente todas as regiões me
diante o transporte de passageiros e de cargos, se constitua
no mais importante fator de integração nacional sob este as
pecto.

O Anuário do DAC nos mostra um quadro de evolução
do tráfego aéreo doméstico brasileiro que passa de pouco
mais de 9 bilhões de passageiros/km pagos, transportados em
1981, para 14,3 bilhões em 1991.

A oferta de linhas domésticas, entre 1989 e 1991, aumen
tou, com percentuais diferenciados por empresas aéreas; osci
lando entre acréscimos de 11,3 a menor e 27,7% a maior.
A média da indústria foi de 19,1% do acréscimo.
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Enquanto isso, registrou-se uma retração de demanda,
entre 1990 e 1992, em índices que variam, também por empre
sa, de 19.3% a menor e 35,6% a maior, sendo a média de
25,5% de decréscimo.

A rentabilidade das linhas domésticas também caiu per
centualmente a partir de 1988, atingindo, em 1991, o índice
de 12,5% negativos.

O quadro é análogo no concernente às linhas interna
cionais.

As causas principais da perda de rentabilidade vêm sendo
consideradas. Nas linhas domésticas, a defasagem tarifária;
nas internacionais, a elevação de preços dos combustíveis e
queda de demanda, em conseqüência da crise do Golfo Pérsico
em 1990 e 1991; e ainda a acentuação do quadro recessivo
da economia I)1undial.

Para ilustrar, Sr. Presidente, trago aqui alguns dados que
são irrefutáveis, porque elaborados pela própria indústria da
aviação comercial.

No ano passado, as empresas filiadas à lATA tiveram
prejuízo estimado em quatro bilhões de dólares. Na Ásia,
a Japan Airlines teve prejuízo de 64 milhões de dólares. Nos
Estados Unidos, além da falência da Pan-American, da Mid
waye da Eastern, as empresas que amargaram prejuízos fan
tásticos foram a American Airlines, com 240 milhões de dóla
res, a Delta Airlines, com 275 milhões de dólares, e a United,
com 494 milhões de dólares. Na Europa, a Air France teve
um prejuízo de 127 milhões de dólareas, mas, em se tratando
de uma empresa estatal, o governo francês entrou com um
aporte de 340 milhões de dólares, sendo 170 milhões pelo
banco oficial, BNP, e título de recapitalização. A Iberia teve
um prejuízo de 497 milhões de dólares, e os recursos aportados
pelo governo de um bilhão e duzentos milhões de dólares.
A Lufthansa, empresa alemã que está em vias de privatização,
amarga prejuízo de 250 milhões de dólares,· sem aporte de
capital.

A Sabena - empresa que opera com recursos oficiais
do governo belga, teve aporte da ordem de 1bilhão de dólares
para cobertura de prejuízos e recapitalização. E a TAP 
Transportes Aéreos Portugueses - em 1991 teve prejuízo
estimado em 41 milhões de dólares e um aporte de recursos
governamentais da ordem de 246 milhões de dólares em au
mento de capital e 238 milhões de dólares em subvenção de
linhas domésticas.

Este é o quadro da aviação comercial no mundo.

Estariam, por outro lado, comprometendo a rentabili
dade das empresas, como um todo, o preço do combustível,
um dos mais elevados do mundo, e a modalidade de paga
mento, à vista, no Brasil, e, nos demais países, em prazos
médios que variam entre 18 e 45 dias. .

Ao oferecer à consideração desta Casa dados e referências
técnicas e estatísticas sobre a conjuntura de crise vivida hoje
pela aviação comercial brasileira, sinto-me, desde logo, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, obrigado a ressalvar que tais'
subsídios, conquanto em si mesmos relevantes e expressivos,
não se devem prestar a extrapolações simplistas, nem mesmo
a serem avaliados à base da parâmetros e critérios meramente
técnico-econômicos.

Importa lembrar os componentes político e estratégico
de qualquer análise que se pretenda empreender a partir desse
referencial informativo.

Ressalte-se, desde logo, que está em causa um setor eco
nômico que opera mediante concessão do Poder Público.

Por outro lado, embora tenha o Governo, sob sua respon
sabilidade, a infra-estrutura necessária para as operações aé
reas, é do setor privado, vale dizer, é das empresas concessio
nárias do transporte aéreo a parcela maior de responsabilidade
na operação do sistema.

Resta ainda considerar o detalhe importantíssimo de que
se trata de prestação de serviços mediante remuneração do
usuário, do consumidor, seja ele passageiro, embarcador de
carga, ou indústria que dependa, para produzir, de insumos
transportados pelo sistema de aviação.

Acresce salientar que o transporte aéreo no Brasil não
mais constitui um serviço de atendimento restrito a uma mino
ria de usuários de mais elevado poder aquisitivo.

Com efeito, já o utilizam, atualmente, pessoas dos mais
diferenciados níveis de renda.

As estatísticas revelam que, na década de 80, o avião
fo~ utilizado por nada menos de 10% da população brasileira,
seja em viagem de negócios, seja em viagens de lazer, em
vôos domésticos ou internacionais.

Politicamente falando, ocorrem, em todo o mundo, mu
danças muito acentuadas de comportamento gerencial dos
governos no ordenamento das questões atinentes à aviação
comercial. E a novidade não é outra senão a preocupação
em estimular cada vez mais relações comerciais presididas
pelas regras de mercado.

No Brasil, já se vem evoluindo, desde o final da década
passada, de um regime de rigidez normativa para o da flexibi
lidade progressiva na regulamentação das atividades do setor
por parte do poder concedente.

O atual Governo está procurando acentuar esta linha
de orientação, pelo estímulo à exploração de novos mercados,
novos horários e novas linhas, sob um regime de preços que
permita e comporte a competição.

Recentemente, o Ministério da Aeronáutica definiu ofi
cialmente a política do Governo para o serviço de transporte
aéreo comercial no Brasil.

O ato ministerial que consolida as diretrizes gerais para
o setor decorreu de estudos técnicos, evidentemente, mas
foram levados em conta os resultados, as sugestões, conclusões
e recomendações da V Conferência Nacional de Aviação Co
mercial, realizada com ampla participação de todos os segmen
tos diretamente envolvidos com a temática do conclave.

Não obstante, nele estão contidas diretrizes específicas
para o desenvolvimento do sistema de reserva por compu
tador, para o transporte aéreo internacional brasileiro, para
o transporte aéreo não regular, para o transporte aéreo regu
lar, seja o de âmbito nacional, seja o regional.

Não seria o caso de analisar item por item os marcos
referenciais da política baixada pelo Governo. Meu propósito,
nesta oportunidade, é o de oferecer, como já o fiz, elementos
quantitativos indicadores das características e das tendências
da conjuntura, no que concerne à aviação comercial brasileira,
bem como de formular, ainda que de forma indicativa, consi
derações e sugestões concretas em tomo do assunto.

Parto do princípio de que as ações governamentais volta
das para a solução da crise que atualmente atravessam as
empresas aeroviárias não podem nem devem estar dissociadas
do contexto da atual política econômica, balizada pelas dire
trizes de modernização, de estímulo à concorrência, à livre
competição e à crescente desregulamentação das atividades
produtivas.
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o Sr. Eduardo Siqueira Campos - Sr. Deputado Pau
derney Avelino, V. Ex' me concede um aparte?

O SR. PAUDERNEY AVELINO - Com muita honra,
ouço V. Ex'

O Sr. Eduardo Siqueira Campos - Nobre Deputado, 
ouço com atenção o pronunciamento que V. Ex' faz nesta
tarde, e a importância de seu discurso cresce à medida que
V. Ex' acaba de ser eleito para presidir a Comissão de Relações
Exteriores desta Casa. Quero dizer a esta Casa, nobre Depu
tado, que V. Ex' foi escolhido em nosso partido por unanimi
dade, em função do seu trabalho assíduo e determinado, desde
que V. Ex' chegou em seu primeiro mandato aqui na Câmara
dos Deputados. Talvez tenha sido o primeiro caso, nobre
Deputado e c::aros pares, em que um Deputado de primeiro
mandato tenha sido escolhido para presidir a Comissão de
Relações Exteriores. Mas tenho certeza de que, se esta Casa
abriu esse precedente, é porque reconhece em V. Ex' um
dos mais sérios e trabalhadores Parlamentares que esta nova
legislatura trouxe para o Parlamento brasileiro. Quero ainda
dizer, Sr. Deputado, que tem sido uma preoclllpação em nosso
partido a questão da viação civil e principalmt:nte uma preocu
pação de V. Ex' Trouxe V. Ex' recentemente a esta tribuna
uma série de dados e um alerta às autoridades brasileiras
sobre as péssimas e precárias condições em que a aviação
brasileira se encontrava. Portanto, quero dar o meu testemu
nho do trabalho de V. Ex\ e dizer que as autoridades braslei
ras, especialmente o Governo, realmente precisam tomar uma
posição mais firme diante desse caso. Tenho certeza de que,
a partir desse pronunciamento de V. Exª, a Comissão de Rela
ções Exteriores estará trabalhando com mais determinação
na questão da aviação civil brasileira.

O SR. PAUDERNEY AVELINO - Muito obrigado a
V. Ex' pelas suas palavras, nobre Deputado Eduardo Siqueira
Campos. Com referência à minha eleição para a Comissão
de Relações Exteriores, contei não apenas com a complacência
de V. Exª, como também com a dos demais companheiros
de bancada, que foram muito bondosos indicando o meu nome
para presidir aquela Comissão.

Prossigo, Sr. Presidente.
Entendo, porém, que há responsabilidades irrenunciáveis

do Governo, como poder concedente, incidindo sobre certos
pontos nevrálgicos, tais como: o interesse do usuário, que
não pode ficar ao sabor da livre conveniência das empresas
concessionárias; o imperativo da segurança do transporte aé
reo, que é responsabilidade comum às empresas, aos usuários
e ao Governo, mas que, em razão da ainda freqüente ocorrên
cia de ameaça de atos ilícitos, decorrentes de conflitos étnicos
e de insatisfações de grupos minoritários, postula a persistência
da atividade fiscalizadora das autoridades aeronáuticas; a ne
cessidade de atuar o poder concedente como moderador das
forças competitivas do mercado, para evitar que a competição,
em princípio, saudável, se desenvolva em regime de abertura
ou de flexibilização do controle.

Permito-me ainda, Sr. Presidente, assinalar que não é
admissível, sob qualquer pretexto, uma ação paternalista do
Governo, com vistas a evitar o agravamento da crise econômi
co-financeira das empresas operadoras. Estas, no meu enten
der. terão de tomar a iniciativa de medidas compatíveis com
o esforço de recuperação que a conjuntura exige.

Lembraria como exemplos a adequação'da oferta, o ajus
te e racionalização da frota, a revisão das estruturas adminis
trativas e a adoção de tarifas promocionais.

Há também providências que as empresas podem e devem
adotar e pôr em prática, mediante esforços conjugados de
superação da crise, que me parecem possíveis e, na atual
conjuntura, desejadas. Refiro-me, em especial, à racionali
zação conjunta das operações, à cooperação nas áreas de su
porte e à criação de um sistema compartilhado de reservas.

O equilíbrio dos resultados operacionais, ante a contínua
retração da demanda, é um desafio real das empresas opera
doras. E não há de se negar o risco de colapso do setor,
se continuar inalterado o quadro crítico que caracteriza a atual
conjuntura.

Quero aqui, Sr. Presidente, dar o testemunho de uma
conversa que tive com o Sr. Ministro Tenente-Brigadeiro
do-Ar Sócrates da Costa Monteiro, quando me afirmava que,
se a situação de crise que atravessam as empresas de transporte
aéreo chegar a um ponto tal que inviabilize a operação dessas
empresas, colocando em risco a vida dos usuários, o Departa
mento de Aviação Civil e o Governo deverão tomar provi
dências no sentido de intervir nesse sistema.

Portanto, isto é para nós um alívio, porque, utilizando
como nós, Deputados, o avião -10% da população brasileira
utilizaram o avião no ano passado - é tranqüilizador saber
que o Poder Público está vigilante quanto à segurança das
aeronaves.

Nada disso, porém, Sr. Presidente, justificaria a avocação
unilateral da superação da crise pelo poder concedente, naque
le papel de pronto-socorro de empresas deficitárias, que carac
terizou o perdularismo estatal em passado recente.

Defendo, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
restauração da normalidade econômica, operacional e finan
ceira das empresas de transporte aéreo, mas em condições
que não comprometam o interesse público.

Vamos discutir a matéria, pois é do debate que vem a
luz para a elucidação dos mais graves problemas. E, de minha
parte, quero anunciar a intenção de criar uma subcomissão
especial no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e
sugerir a criação de outra subcomissão no âmbito da Comissão
de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior,
para, no mais curto espaço de tempo, oferecer subsídios e
soluções para aliviarmos essa grave crise por que passa a avia
ção comercial brasileira.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Pauderney A velino , o
Sr. Adylson Motta, § 2" do art. 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presid€ncia, que é ocupada pelo Sr.
Dejandir Dalpasquale, § 2q, art. 18, do Regimento In
terno.

O SR. PRESIDENTE (Dejandir Dalpasquale) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Valter Pereira, que dispõe
de 25 minutos para proferir o seu discurso.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente~ Sr" e Srs. Deputados,
o mandato do Presidente Collor acaba de completar o seu
segundo ano.

Na Casa da Dinda, shows, comilanças, festas.
Na casa do trabalhador, o racionamento de comida ditado

pelo arrocho salarial ou a fome decretada pelo emprego per
dido.

No lar do aposentado, o constrangimento de quem foi
logrado e o esperneio contra o confisco que o Governo quer
lhe impor.
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No Palácio, a comemoração do engodo. Nas ruas, o ré
quiem das esperanças de um povo.

Ontem, sob os aplausos do povo, o Presidente subia a
rampa hasteando as bandeiras da modernidade, do desenvol
vimento, da justiça social e da moralidade pública. Hoje desce
a rampa sob os apupos de uma legião de brasileiros frustrados,
empobrecidos, revoltados e arrependidos. Seus índices de po
pularidade demonstram que não há qualquer exagero na afir
mativa que acabo de fazer.

Não poderia ser outro o sentimento da sociedade brasi
leira.

Afinal, nunca um governo mentiu tanto!
Collor prometeu elevar a taxa de crescimento da econo

mia para 10,2% ao ano e impôs a mais impiedosa recessão
da história deste País. Em 1990, o Produto Nacional Bruto
caiu 4,25%. A tímida recuperação de 1,21% de 1991 já está
sendo anulada pe~o aprofundamento da recessão nos primeiros
meses deste ano. A indústria caiu 8% em 1990 e no ano
passado sua taxa de crescimento foi zero.

A indústria, segundo levantamento da Fiesp, registra uma
ociosidade de 25%. Enquanto isso, cresce a quebradeira. Em
1991, os pedidos de falência chegaram a 13.000 no País. Em
relação ao ano anterior, foi um crescimento de 260%. Como
não poderia deixar de acontecer, no mesmo despenhadeiro
caiu a receita do ICMS em 2,67 trilhões de cruzeiros no mesmo
período. '

Collor prometeu elevar a renda do trabalhador que ga
nhava em média 100 dólares no início do seu Governo, mas
reduziu o salário mínimo para 60 dólares. Estima-se uma que
da de 17% no salário real da economia no ano passado. Aque
les que não têm carteira assinada e os que trabalham por
conta própria foram os mais penalizados.

Collor prometeu acabar com os descamisados. Isso, sim,
está cumprindo, ao tirar-lhes emprego e salário. A política
recessiva do Presidente está acabando com o descamisado
pela inanição, pela fome.

Pela primeira vez na história deste País, verificou-se uma
queda acentuada no consumo de alimentos básicos. Segundo
estudo da Associação Brasileira de Supermercados, no segun
do semestre de 1991 ocorreu uma queda de 15% no consumo
de arroz, feijão e óleo de soja. É a conseqüência mais terrível
do desemprego e do subemprego que se aprofundam na reces
são.

Em 1991 ocorreram 158 mil demissões só na indústria
paulista. Até a primeira semana de março deste ano, foram
suprimidos mais de 60 mil postos de trabalho. No ano passado
o índice de desemprego atingiu nada menos que 10,5% da
força oe trabalho daquele Estado. De março de 1990 a feve
reiro de 1992, desapareceram quatrocentos mil postos de tra
balho na indústria paulista.

O desemprego é tamanho no País que já se nota até
uma mudança de perfil no universo daqueles que procuram
trabalho no Sistema Nacional de Emprego. Aos desqualifi
cados somam-se agora candidatos com formação universitária
e profissionais liberais que buscam emprego, mesmo ao arre
pio do grau conquistado. Basta examinar quaisquer listas de
concursandos do poder público ou da iniciativa privada para
encontrar profissionais graduados postulando vagas de serven
tes, de atendentes ou de garis. Enquanto isso, cresce o mer
cado informal de trabalho, onde não se geram impostos nem
contribuições previdenciárias, onde o trabalhador é duramen
te perseguido pela incerteza do amanhã.

Na de'svairada submissão aos ditames do FMI, o Presi
dente Collor negligencia deveres fundamentais do Estado para
com a sociedade. Na saúde, por exemplo, o atual Governo
gastou 0,8% do PIB ao ano, contra 2,7% dos anos anteriores.
Daí as constantes notícias de fechamento de hospitais e da
omissão de socorros, que têm espalhado o sofrimento, a dor
e a morte às camadas mais pobres da população. Isso para
não falar das epidemias que recrudescem no País por falta
de ações preventivas na área de saúde.

Na educação, os dispêndios, que já representaram 11,8%
do PIE em 1981, em 1990 caíram para apenas 2,4%. A única
meta até agora anunciada nesse setor é a construção de 5.000
CIAC de 1991 a 1995, sendo que até agora o Governo não
conseguiu construir mais do que 3 unidades: duas em Brasília
e uma no Rio de Janeiro. Enquanto isso, assiste passivamente
à depreciação e até à inutilização de prédios escolares por
falta de manutenção, que não é prestada porque os recursos
do Salário Educação são repassados com atrasos e com defasa
gem. A manutenção de escolas não é tão atraente para as
empreiteiras que influem nas grandes decisões governamen
tais.

Na segurança pública, o cenário não é diferente. Os duros
cortes no orçamento da Polícia Federal e a morosidade para
liberação dos poucos recursos que a ela se destinam estão
comprometendo as operações daquela organização, arrefe
cendo o entusiasmo de seus homens e facilitando a prática
criminosa. O tráfico de entorpecentes nunca correu tão solto
como agora. Nossas fronteiras estão descobertas, as rodovias,
o espaço aéreo e as vias fluviais estão liberadas para o tráfico.
As apreensões realizadas pelas autoridades da segurança e
exibidas, sempre com muito alarido, chegam a ser medíocres
diante do volume de drogas que é transportado para dentro
e para fora do País.

Se a juventude brasileira dependesse apenas da Polícia
Federal para evitar o uso de tóxicos, estaria fatalmente conde
nada. Afinal, essa instituição está ausente da esmagadora
maioria dos Municípios brasileiros onde a comercialização
e o consumo de tais substâncias se alastram.

O desmantelamento do serviço público, entretanto, não
é apenas obra do acaso e tampouco produto exclusivo da
incompetência do Governo. É, sobretudo, uma ação delibe
rada de quem quer privatizar até o ar que re'Spiramos e enten
de, equivocadamente, que para privatizar é necessário demolir
os serviços públicos. Indiscutivelmente o Estado brasileiro
agigantou-se e precisa livrar-se dos excessos que o tornam
ineficiente e prepotente. A tarefa de reduzi-lo às suas adequa
das proporções, entretanto, não pode implicar a simples dilapi
dação do patrimônio público.

Lamentavelmente é isso o que o programa de privatização
está promovendo. Lançado como panacéia para os grandes
males do País, não está fazendo outra coisa senão a doação
de empresas públicas rentáveis para o domínio da iniciativa
privada. As sete empresas até agora privatizadas, Usiminas,
Celma, Mafersa, Cosinor, Serviço de Navegação da Bacia
do Prata, Indag e Aços Piratini, foram assumidas pela inicia
tiva privada por 1,7 bilhão de dólares. O que o Governo
arrecadou, entretanto, não passou de 7 mil dólares em dinhei
ro. Não passou de 7 mil dólares em dinheiro, repito. Foi
lembrado aqui, há poucos instantes, que essa cifra corresponde
a um valor inferior ao cobrado pelas montadoras, 1}oje, pelo
carro mais barato oferecido no mercado nacional: o Fiat Uno
Mille. A diferença foi paga com papéis. E é difícil se convencer
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de que a aceitação dessas "moedas podres" não esconde as
maiores negociatas com o patrimônio público, jamais regis
tradas na história deste País.

Aliás, dos escândalos explícitos de menor proporção às
negociatas implícitas, de maior dimensão, vai se consolidando
na opinião pública a convicção de que o Governo Collor é
uma grande ação entre amigos. Qualquer pessoa bem infor
mada desse País sabe muito bem que o SI. Antônio Rogério
Magri não passa de trombadinha diante dos gatunos profis
sionais que não se expõem como o ex-titular da Pasta do
Trabalho.

Ao mesmo tempo em que Ministros são acusados de su
borno, desvio de verbas públicas e superfaturamento de com
pras e serviços, os aposentados são condenados a uma situação
de indigência, constrangidos a enfrentar a Polícia para defen
der direito já consignado na lei. Está no art. 58 das Disposições
Transitórias da Lei Maior a garantia mais eloqüente da equiva
lência de salários entre os inativos e os trabalhadores. Negar
o reajuste de 147% aos aposentados é manter a desigualdade
que a Constituinte baniu do antigo ordenamento jurídico.
Mais do que isso, é desrespeitar o cidadão depois de tantos
anos de serviços prestados a este País no lexato momento
em que suas forças se exaurem e mais necessitam da tutela
do Estado.

Querem fazer do aposenado o bode expiatório da crise
por que passa a Previdência Social. Afirmar que as aposenta
dorias e pensões são as causas da crise da Previdência é,
no mínimo, uma heresia. Um sistema que não tem sequer
um cadastro geral de dados dos 14 milhões de beneficiários
tem uma porteira aberta para as mais audaciosas fraudes.
Não tem ela hoje a capacidade de saber,- sequer, a quem
paga os benefícios nos 800 postos distribuídos pelo País afora.
Estudo realizado pelo Ipea, a partir de amílise dos dados
do RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais, fornecido
pelas empresas) constatou que, em 1988, havia uma diferença
de 40% entre o que a Previdência deveria arrecadar e aquilo
que efetivamente arrecada.

No ano passado, um cochilo jurídico do Governo acarre
tou uma perda de arrecadação de 3 trilhões de cruzeiros do
Finsocial. Também em 1991, dos 2,6 trilhões arrecadados com
o Finsocial, apenas 23% foram destinados à Previdência.

Disso tudo resulta, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
que a crise da Previdência é, sobretudo, uma crise de gerência.
Ao entregar tamanho encargo ao SI. Antônio Rogério Magri,
um órfão de títulos para administrá-la, o Presidente Collor
lançou-se numa aventura e por isso deve ser responsabilizado.
O que não é justo é que o aposentado e o p<~nsionista sejam
compelidos a pagar o preço da aventura, da incompetência
e de outras mazelas que se disseminam na Previdência e no
conjunto do atual Governo.

O próprio Presidente do INSS divulgou números mos
trando que as fraudes e a sonegação representam um rombo
mensal de Cr$230 bilhões, equivalente a 10% da arrecadação
de fevereiro.

A crise na Previdência é um retrato dos dois anos do
Governo Collor. À irresponsabilidade administrativa somam
se decisões políticas equivocadas para produzir um estado
de confusão e descrédito como há muito tempo não se via
neste País.

Em vez de tentar atacar de frente os problemas, o Go
verno reserva suas melhores oportunidades para investir nos
espetáculos publicitários, vazios de conseqüências objetivas.

E -o que mais nos preocupa é a tenacidade com que o Presi
dente mantém seus erros.

Depois de dois anos de equívocos, aonde chegamos? A
uma situação de absoluta perplexidade. O povo brasileiro
não confia no Governo e teme pela segurança de suas famílias.

A ciranda financeira voltou e se instalou com ainda mais
força do que nos governos anteriores. E nós sabemos que
a especulação não nos conduzirá a parte alguma. Não foi
para se livrar dela que o povo elegeu o Presidente Collor?

Ninguém mais investe na produção e todo o dinheiro
vai para os bancos. Todos tentam ganhar com as absurdas
taxas de juros que o Governo mantém para financiar suas
dívidas. Triste ilusão.

Antes tínhamos o medo da hiperinflação. Agora, além
dela, tememos a hiper-recessão.

É lamentável que, depois de tantos esforços para eleger
seu Presidente, o Brasil tenha sido vítima de tanta incom
petência.

O balanço do Governo Collor não deixa dúvidas: o povo
brasileiro sente-se traído. E tem bons motivos para isso.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Dejandir Dalpasquale) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Maurici Mariano, que
dispõe de 25 minutos na tribuna.

O SR. MAURICI MARIANO (Bloco - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr4S e Srs. Deputados,
é quase inacreditável que isso tenha ocorrido no Brasil de
hoje, país apontado como moderno, potência emergente, que
luta para alçar yôo rumo ao Primeiro Mundo. Não é conce
bível, para qualquer pessoa de bom senso, que as providências
do Governo para a realização, em 1991, do Recenseamento
Nacional de 1990 tenham resultado numa imensa trapalhada,
digna de espetáculos cômicos, mas que acaba fazendo com
que continuemos servindo de chacota, grosseira na maioria
das vezes, por parte da mídia internacional.

O censo, é pena, foi feito de forma precária, primário
na base e muito mais primário na operacionalidade, sem aten
der, como era de se esperar, às verdadeiras necessidades do
Estado e da sociedade brasileira. Errou-se grosseiramente em
tudo, sem que uma explicação ampla, convincente, fosse dada
para tranquilizar os que se sentem prejudicados pelos resul
tados apresentados. Os jornais, nas grandes e nas pequenas
cidades, diante do fiasco geral e da incapacidade do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, registraram
o protesto, mais que justo, de grande número de pessoas
que não foram procuradas pelos recenseadores como deviam.
Pura e simplesmente, sem que nada aconteça aos que assim
agiram, ignoraram pessoas, desconheceram que elas existiam
e deixaram de contá-las.

Perdido na sua própria incapacidade, o IBGE, órgão vin
culado ao Ministério da Economia, utilizcu um sistema que
se anunciava perfeito, rígido, sem margens de erro, mas, ao
que parece, faltou o mínimo de bom senso, quando se convive
com trabalho de tal natureza, e o recenseamento acabou indo
por água abaixo. Seus resultados, e disso a Nação é a melhor
testemunha, acabaram virando um autêntico "samba do criou
lo doido".

Terminados os trabalhos, anunciados os primeiros resul
tados, chega-se à triste conclusão de que ele não agradou
a gregos e tampouco a troianos. E a grita, justa e cabível,
começa a se espalhar pelos quatro cantos do País. Os Municí-
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pios, os grandes e mais diretamente prejudicados pela incom
petência comprovada do IBGE, estão estupefatos e revolta
dos, e já fizeram sentir isso ao Governo, mas não receberam,
até agora, qualquer promessa de imediata previsão do trabalho
ou, quem sabe, o anúncio dos preparativos para que uma
nova contagem nacional seja realizada. Desta vez, faço votos
que de forma mais perfeita, mais competente, mais organizada
e capaz o IBGE possa apresentar um retrato com as cores
reais da verdadeira situação de nosso País;

É fato público e notório que o critério utilizado para
a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Mu
nicípios, gerador, em milhares de Municípios do País, da prin
cipal fonte de receita, tal é a situação de penúria da maioria
deles, é o coeficiente populacional. Se aumenta a população,
é claro que aumenta a participação. A redução obedece rigoro
samente ao mesmo critério. Gostaria de lembrar, por ser isso
da maior importância, que as regras estabelecidas pelo Fundo
de Participação dos Municípios são injustas, em alguns casos,
por levar em consideração apenas a população residente, casti
gando-se, desta maneira, os Municípios considerados como
pólos de atração turística. O meu Município, por exemplo,
o Guarujá, em São Paulo, que já tive a honra de dirigir como
prefeito, sofre tremendamente com isso. Na época da alta
temporada turística, a chamada safra, esses centros vêem sua
população aumentar drasticamente, gerando a necessidade
de multiplicação de serviços de infra-estrutura, sem que rece
bam, como seria normal e natural, o aporte de recursos em
contrapartida. Mesmo considerando que esses Municípios, es
palhados por todo o Brasil, também recebem turistas estran
geiros, que gastam em moeda forte, beneficiando o País como
um todo, graças à reação econômica motivada pela entrada
maciça de novas reservas por eles trazidas, nem assim há
contrapartida.

Quero lembrar, o que faço com a preocupação de ex-pre
feito, que o destinatário final dos recursos financeiros previstos
para o Município, seja ele de que tamanho for e tenha a
importância que tiver, é sempre o munícipe. Esses recursos,
minguados ou não, são aplicados na execução de obras e
serviços que proporcionam o bem-estar do cidadão, o que
nos leva à conclusão de que os erros do IBGE vão atingir
- aliás já estão atingindo - diretamente o homem comum
que precisa da ação permanente das prefeituras. As cidades
e seus habitantes estão sofrendo de forma dura, violenta,
diante da possibilidade real, muito real, de receberem corte
nas suas populações. Reduz-se, por erro, o contingente habita
cional do Município, e o efeito cascata acaba por se refletir
nacionalmente, com a informação de que a população nacional
é menor, muito menor, do que aquela largamente prevista
e anunciada. O Brasil populacionalmente não está menor.
Ele tem, isso sim, um órgão que cuida do assunto de forma
imperfeita, incapaz de apresentar um trabalho sério, feito
com os cuidados que alguma coisa desta ordem merece e
com resultados inquestionáveis, e não o saco de gato que
foi apresentado à Nação.

Algumas fontes do Governo, principalmente aquelas liga
das ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, alegam
que o censo acabou sendo prejudicado por causa de algumas
determinações do Tribunal de Contas da União, que teria
se demorado além da conta em definir a forma de contratação
dos recenseadores. Na ocasião, 1990, os concursos estavam
suspensos, retardando, também, sem maiores razões, a libera
ção dos recursos. Isso, segundo alegam estas fontes, teria

sido fator principal para se quebrar uma série histórica, inicia
da em 1940, de se fazer uma radiografia completa do País
de dez em dez anos.

Investigando o assunto, dando-lhe a importância que me
rece, chega-se à Lei n9 6.666, de 3 de julho de 1979, que
autoriza o IBGE a contratar, por período não superior a um
ano, os recenseadores encarregados dos trabalhos do censo
a ser realizado no final de cada década. Desta maneira, os
encarregados de promover o censo de 1990 poderiam ter sido
contratados pelo IBGE, independentemente, de qualquer
consulta no Tribunal de Contas da União. Apesar disso, e
aí é que a coisa começou a se atrapalhar e revelar a fragilidade
do sistema, perdida em meandros de estranha e inexplicável
burocracia, a Secretaria de Administração Federal decidiu
consultar o TCU sobre a necessidade de realização de concurso
para a contratação dos recenseadores. A consulta, absoluta
mente desnecessária, foi feita no dia 17 de julho de 1990,
já na segunda metade do ano, quand.:: a legislação previa
que o censo seria iniciado no dia 19 de setembro. Ainda assim,
apesar da precariedade do tempo, o TCU fez um enorme
esforço e no prazo de 22 dias ouviu seus órgãos técnicos,
o Ministério Público e o plenário do Tribunal, sobre a questão,
aprovando, no dia 8 de agosto de 1990, o voto do relator,
Ministro Luciano Brandão, no qual se assinalava que o IBGE
poderia contratar o pessoal de que necessitava com base na
Lei n9 6.666/79.

. Em fins de outubro - vejam Sr. Presidente e Srs. Depu
tados, o censo estava marcado para ser iniciado no dia 19

de setembro -diante das notícais de que o Governo quebraria
a tradição e adiaria o censo para 1991, o TCU aprovou requeri
mento do ilustre Ministro Paulo Afonso Martins, lembrando,
com todas as cores de sua larga experiência pública, os prejuí
zos que advinham para o País em razão desta decisão, e solici
tou providências da toda-poderosa Ministra da Economia e
da Secretaria da Administração Federal.

Em quatro de novembro de 1990, a Ministra da Econo
mia, pouco habituada a dar satisfação de suas ações e decisões,
mando'l aviso ministerial ao TCU informando-o de que havia
resolvido adiar o censo para 1991 e, em sua defesa, alegava
que sua decisão fora motivada em decorrência de inelutáveis
obstáculos administrativos.

Com o estranho adiamento do censo pensou-se, e eu
me incluo entre os que assim agiram, que o trabalho, com
mais tempo para sua preparação, poderia atingir a perfeição
e nos mostrar, sem possibilidade de erro, como vão as coisas
em nosso País. Mas nada disso aconteceu.

Com base no censo de 1980, o Município de Guarujá,
cuja população era de 206.788 habitantes, tinha garantido
um coeficiente de participação no Fundo de Participação dos
Municípios de quatro ponto zero. Agora, com a estranha con-

. tagem feita pelo IBGE, cujos primeiros resultados apresentam
uma redução da população do Município para pouco mais
de 205 mil habitantes, o aporte de recursos vai ser reduzido,
prejudicando, sensivelmente, a sua população.

O IBGE errou feio não apenas no meu Município, mas
também na maioria das cidades de todo o Brasil. O Guarujá,
e disso sou testemunha de perto, de muito perto, tem popu
lação superior àquela demonstrada pelo censo. Não se admite
que uma região com mais de cento e vinte mil eleitores tenha,
apenas, duzentos e cinco mil habitantes.

As reclamações contra o trabalho duvidoso do IBGE
não estão restritas aos pequenos Municípios. Entre os maiores,
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que normalmente têm um grande peso econômico., a situação
é a mesma. É preciso que alguma coisa seja feita. E necessário
que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tenha
a humildade de reconhecer o seu erro e admitir as suas imper
feições. Os Municípios, que já lutam com grandes dificul
dades, não podem e não devem ser pr~judicados pelo resul
tado incorreto do censo. Conclamo, e o faç:o em nome da
razão, os preJeitos de todo o Brasil, que sentiram na carne
as conseqüências dos estranhos resultados dos números, a
passarem a exigir uma reformulação da sistemática empre
gada, corrigindo os erros e estabelecendo cotas reais de partici"
pação no Fundo para os Municípios. Apelo, igualmente, ao
eminente Presidente da República, Fernando Collor de Meno,
para que interfira, pessoalmente, na solução da grave e delica
da questão~ Como ex-prefeito tenho a certeza de que o Presi
dente da República sabe, e muito bem, da importância de
se corrigir este tipo de erro que só prejuízo trará aos Muni
cípios.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço com que os Anais
desta Casa registrem o meu inconformismo, o meu protesto
e a minha indignação com aquilo que foi feito Gontra as prefei
turas, principalmente as pequenas prefeituras do nosso País.
O meu Município, o Guarujá, registra, por meu intermédio,
sua revolta contra a possível redução da sua participação no
Fundo de Participação dos Municípios e contra a estranha
e inconcebível redução de seu contingente populacional.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Dejandir Dalpasquale) - Vai-se
passar ao horário de

VK - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

O Sr. Paulo Romano - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dejandir Dalpasquale) - Tem
V. Ex~ a palavra.

O SR. PAULO ROMANO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de aproveitar esta opor
tunidade para registrar, de maneira contun?t:nte, aquilo qu~

vem acontecendo com a cafeicultura especIalmente a exerCI
tada pelos pequenos produtores, que usam largamente mão
de-obra, dando seqüência à nobre função que o café sempre
desempenhou neste País de gerar empregos, principalmente
nas regiões tradicionais de Minas Gerais, a Zona da Mata
e o sul do Estado, onde predominam os cafeicu.ltores de pequ~

no e médio portes. Na região, amorreada a prática da mecam-
zação se torna impossível. .

A questão é a sobrecarga adicionada à crise da cafeicul
tura, que, no País inteiro, hoje e nos últimos dois anos, tem
tido uma queda de renda fantástica. Hoje, o ca.fé é uma cultura
gravosa, ou seja, o custo de produção é maior do que o preço
de mercado.

Há um problema que cabe a esta Casa resolver e que
encaminharei à Comissão de Agricultura. Já estivemos com
o Ministro Reinhold Stephanes, porque esta q[uestão se refere
à Lei de Custeio da Previdência, aprovada em julho do ano
passado, no que tange ao meio rural. . .

Em última análise, um estudo profundo feIto por lIderan
ças e apoiado, inclusive, em análises da Universidade Rural
de Viçosa - portanto, de grande consistência - indica que

o novo sistema de tributação sobre a mão-de-obra eleva, em
relação ao antigo sistema do Funrural, que cobrava 2,5%
sobre o valor da produção, em mais de mil por cento a tribu
tação do café. Ou seja, torna o custo de produção, exclusiva
mente por causa da mudança na forma de tributação, mais
de 20% mais caro do que era antes. Isso está sufocando cente
nas de milhares de produtores e trabalhadores somente na
região na Zona da Mata, no sul e na região cafeeira dos
cerrados do meu Estado, que hoje produz mais de 40% do
café nacional.

Portanto, é uma questão grave dentre tantas outras, ape
sar de parecer pequena, neste momento em que nosso proble
ma básico é a oferta de emprego. Temos de aprofundar esse
estudo. .

Agradeço a oportunidade de fazer este registro. E lamen
tável que tenhamos que propor a reformulação de uma lei
que foi muito debatida e aprovada em julho do ano passado,
mas, no caso da agricultura, transitou na contramão.

Como estudioso do assunto que sempre fui e como Parla
mentar comprometido com a interiorização do desenvolvi
mento, temo que, se não tomarmos providências imediatas,
continuemos vendo o esvaziamento do campo, neste momento
em que as grandes cidades já estão transbordando de proble
mas.

Esta foi uma valiosa oportunidade de realmente inscrever
a necessidade de um estudo e de uma mudança urgente nos
proced:mentos, sob pena de termos ainda mais agravado o
problema previdenciário no meio rural.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Dejandir Dalpasquale) - Fica
registrada, ilustre Deputado, a comunicação de V. Ex~

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dejandir Dalpasquale) - Tem
V. Ex~ a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero registrar a instalação, a
partir de 2 de abril, da Comissão Especial Mista destinada
a estudar o problema do desequilíbrio inter-regional brasileiro
e propor soluções. Acredito que um dos problemas mais graves
que temos hoje no Brasil e um dos fatores que aumenta a
crise econômica e a miséria de parte substantiva da população
brasileira é o desequilíbrio econômico inter-regional.

Desde a década de 50, quando da criação da Sudene,
os planos dos governos visavam superar esse desequihbrio,
que se foi acentuando e se tornou, hoje, um apartheid no
Brasil, uma verdadeira separação entre dois brasis, em que
o Brasil rico se alimenta do Brasil pobre. Essa simbiose
entre duas partes heterogêneas da sociedade brasileira bene
ficia somente uma parte em detrimento da outra.

Quero registrar que essa Comissão pode propor soluções
ao Congresso Nacional, oferecendo, a partir deste ano, pro
postas alternativas àquelas que agravam a situação.

Era o que tinha a registrar.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Dejandir Dalpasquale) - Nada
-mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
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o SR. PRESIDENTE (Dejandir Dalpasquale) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã, terça-feira, dia 24, às
14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

15 horas - Interrupção da Sessão em razão da
Sessão Especial elo Congn'sso Nacional, a ser reali
zada no Pleruirio do Scnuclo Federal, em homenagem
a Excelentíssima Senhora Violeta Harrios de Chamor
1'0, PresiclC'nla ela Repúl.1!ica da Nicarágua.

Discussão, em turno único, do Projet.o
de Lei n.o 1.812, de 1991, que dispõe sobre a eriaç5.o
'de Ca1:go de provimento efetivo 'em comissão, nos
quadros permanentes das Secretarias dos Tribunais
Regionais Eleitorais do Amapá, Roraima e Tocan
tins, e dá outras providências i tendo .parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação, com emenda (Relator: Sr.
Nilson Gibson). Pendente de pareceres das Comis
sões de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Redação.

16 horas - Reinício ela sessão.

ORDEM DO DIA 5 PROJETO DE LEI N.o 2.484, DE 1D9~

(Do Superior Tribunal de Justiça)

(lGh ltS lühl0mín)

URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)

Discus~ão

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n.o 2.484, de 1992, que dispõe sobre a reestnI
turação da Justiça Federal de' Primeiro Grau da
Segunda Região, e dá outras providências. Penden
te de pareceres das Comissões de Trabalho, de Admi
nistração' e Serviço Público; de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto
dn Lei n.O 1.445, de 1991, que cria Juntas de Conci
liação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Tra
balho, define jurisdições, e dá outras providências.
Pendente de pareceres das Comissões: de Trabalho,
de Administração '·e Serviço Público; de Finanças e
Tril)llt~li;ão; e de Constituição e Justiça e de Redação.

1 PROJETO DE m:CRETO LEGISLATIVO
NY 153, DE 1992
(Do Sr. Miro Teixeira)

Discu;,~;Ü(), em turno, único, do Projeto de Decre
to Legislativo n.O 153, de 1992, que susta o Decreto
n.o 430, de 20 cle janeiro de 1992, que "Regulamenta
o art. 4.° ela Lei n.o S.H)7, de 27 de junho de 1991,
e dá outras provídências". Pendente de pareceres das
Comissões de Seguridade Social e Família; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

7

6 PROPOSTA DE EMENDA A. CONSTI
TUIÇAO N.o 61-C, DE 1990

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n.O 61-B, de 1990, que dispõe
sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos
Vereadores (Relator: Sr. César Bandeira).

PTIOPOS'l·.'\ DE E1rENDA A CONSTI
TUIÇÃO N.o 51-B, DE 1990

(Do Sr. José Serra)

Discussão, em prmeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n.o 51, de 1990, que altera
prazos para realização do plebiscito e da revisão
constitucional, de que tratam os arts. 2.° e 3.° do
Ato das Disposições Constitucionais 'I:ransitórias;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela admissibilidade, com voto em

separado do Sr. Jutahy Júnior, contra os votos dos
Srs. Edevaldo Alves da Silva, Haroldo Lima, Edésio
Passos, Ede? Pedroso, Paes Landim, Luiz Piauhylino,
Nelson JobIm, e, em separado, do Sr. Hélio Bicudo
(Relator: Sr. Roberto Magalhães); e da Comissão
Especial pela aprovação, com substitutivo, deste e
das de n.os 6/91, 8/91, 47/91, 67/91 e 74/91, apensadas,
contra os votos dos Srs. José Vicente Brizo1a, Prisco
Viana e, em separado, d.o Sr. Miro Teixeira (Rela
tor: Sr. Roberto Magalhães).

RITO ESPECIAL

AVISOS

Discussão

PROJETO DE LEI N.o 1.445, DE 19tH
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

2

3

PROJETO DE LEI N.O 2.491, DE 1992
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n.o 2.491, de 1992, que altera dispositivos da
Lei n,o 8.023, de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre

a or~~uni;~n(:f\o ela Prf'sidêneia da República e dos
Minislérios, e dá outras pl'ovidl'ncias. Pcnc1l'l1tc <10
par,,'c'C'l"C'S <1:\s Comissões de Trabalho, de Acl,minis
treaçãoe Servi<;,o Público; de Finanr;as e Tributação;
e de Constituir:fi,o e Justiça e de Redação.

PROJETO DE LEI N.v 1.812, DE 1991
(Do Tribunal Superior Eleitoral)

PROPOSiCÕES E;\I FASE DE IDIE~D:\S

. OU RECURSOS

I - EME~DAS
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1

PROJETO DE RESOLUÇAQ:N.o G7, DE 1:)91

(Do Sr. Antõnio Car]os1fcndcs Thnme \

Acrescehtà dispositivo ao. Regimento Interno
para incluir, no elenco das proposiçõe;s. com trami
.tação em regime de urgêl~cia, os proJetos de de
creto legislativo que menCIOna.

PI'azo de 5 sessões para :1lJrescnial;ão de emell
das .- Ato da .Mesa 11,° 177/89.

rrazo~ 4.° (lia: 24-3-92

último dia: 25-3-92

2
PROJETO DE·RF..SOLUÇl\.O N.o 71, DE 1991

(Do Sr, Alvaro Valle)

Reforma o Regimento Intern:) da C:\mara dos
Deput'ldoH.

Prazo (le 5 S('SRÕeS para aJll'escnta~~ã.o de emen
das _ Ato da l\lesa 11.° 177/89.

Pl'I\zo: 4.° c1ia: 24-3-92

último (lia: 25-3-92

3

PROJETO DE RgSOLUÇAO ::-:r.o 74, DE 1991
(Do Sr. Florestan Fernandes)

Alt.era os arts. 151 e 252 do Regimento Interno.
}'razo de 5 sessões para allresenta~;.ã{} de emen

das .- Ato da Mesa 11.° 177/89.
Prazo: 4.° dia: 24-3-92

Último dia: 25-3-92

4

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 75, DE 1991

(Do Sr. Jackson Pereira)

Altera disposltlvos do Regimento In lerno.
Prazo de 5 sessões para apresenta~,ão de emen

das -' Ato da Mesa 11.° 177/89.
Prazo: 4.° dia: 24-3-92

último dia: 25-3-92

5

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 87, DE 1991
(Do Sr. Prisco Vian::.t)

Altera o art. 157 do Regimento Interno.
Prazo de ·5 sessões para apresental;á.o de emen

das ....:. Ato da Mesa n.O 177/89.

Prazo: 4.° dia: 24-3-92

(lltimo dia: 25-3-92

lI-RECURSOS

PROPOSIÇÕES APRECIADAS PELAS COlfUSSõES

(Art. 132, § 2.°, do Regimento Interno 
prazo 5 sessões)

(.) PROJETO DE LEI N,o 4.573, DE 1990
Regula as atividades, disciplina a responsabilidade

civil e criminal do.~ llotários, oficiais de registro e
seus prepostos e define a fiscalização de seus atos
de ofício pelo Poder Judiciário.

Prazo: 4.° (lia: 24-3-92

Último dia: 25~3-92

( .. ) Prazo reaberto em virtude de incorreções
no avulso inicial.

Projetos ele Decreto Legislativo

N.O 73/91 - Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio' Villa Real Ltda., para explorar serviço
de rncliodifwião sonora, na Cidade de Ituiutaba,
E3tado de Min!l.s Gerais.

Prazo: 3.° dia: 24-3-92
último dia: 20-3-92

N.o 92/!l1 - Aprova o ato que renova, a partir de
8 de outubro de lD88, a conccssfio out.or~a(la fi. Rádio
Sociedade elo l·'eim de Santana Ltda., para I~;.:plorar

serviço ele racllodifus50 sonora 0111 onda média, na
Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia.

Prazo: 3.0 dia: 24-3-92
intimo dia: 20-3-92

N,o 93/91 - Aprova o ato que renova, a partir
elo 2 de março de 1989, li concessão outorgada à
Rádio Difusora de Rio Brilhante Ltda., para. ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso
do Sul.

Prazo: 3.° dia: 24-3-92
último dia: 26-3-92

Projetos de ·Lei
N.o 4.386/80 - Inclui o Município de São Bento

do Sapueaí , Estado de São Paulo, na Area de Pro
teção Ambiental da Serra da Mantiqueira.

Prazo: 3.° dia: 24-3-92
último dia: 26-3-92

N.o 1.990/91 - Extingue o Imposto Suplementar
de Renda sobre as distribuições de lucros ou di"li
dendos relativos a investimentos em moeda estran
geira.

Prazo: 3.0 dia: 24-3-92
Último dia: 26-3-92

Arquivem-se, no stermos do art. 164, § 4.° (lo Re
gimento Interno, as seguintes proposjções:

Projeto do Lei

N.o 4.584/90 - (SENADO FEDERAL) - Dispõe
sobre a .criação de Zona de Processamento de Ex
portação no Município de Rio Grande, no Estado
do Rio Grande do Sul.

Brasilia, 13 de março de 1992. - Deputado Ibsen
Pinheiro, Presidente.

Arquive-se, nos termos do art. 16<l, § 4.° do Re
gimento Interno, as seguintes proposições:
Projetos de Lei

N.a 6.551/85 - (SENADO FEDERAL) - Acres
centa alínea ao art. 2.° do Decreto-Lei 11.° 869, de
12 de setembro de 1969, que díspõe sobre a ínclusão
de Educação Moral e Cívica como discipli~la obri-
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gatória, nos sistemas de ensino do .Pais, e dá outras
providênciaS. " .

N.o 8.043/86 - (SENADO FEDERAL) - Dispõe
sobre validade de concurso para cargo ou emprego
na Administração Federal centralizada e descentra-
lizada.. . .

N.o 8.046/86 - (SENADO FEDERAL) - Intro
duz alterações na Consolidação das Leis do Traba
lho, na parte concernente à organização sindical.

N.o 1.867189 - (CARLOS CARDINAL) :- IncluI,
no currículo pleno dos cursos de 1.0 e 2.° graus, a
disciplina "Estudos de Direitos Humanos".

·N.o 4.723/90 - (MAX ROSENMANN) - Dispõe
sobre currículo:s escolares de 1.0 e 2.° graus. lObri
gando as escolas públicas a 1ncluir nos currículos
escolares de 1.0 e 2.° graus programas de saúde
bu(',al, prevençüo contra o uso de drogas, de pre
venção da AIDS e de outras moléstias infecto-con
tagiosas).

N.o 4.751/90 - <ELIAS MURAD) - Dispõe so
bre a obrigatoriedade do ensino sobre as drogas en
torpecentes e psicotrópicas e .sobre a AIDS ou SIDA
a nível do 1.0 e 2.0 graus de ensino e nos cursos de
íormaçüo de professores, com ênfase especial ci
entíficas da l)revenção e da educação sexual.

N.o 150/91 - (cARLOS CARDINAL) - Altera
o art. 79 da Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960
- Lei Orgânica da Previd.ência SOcial. (Isent.ando
de contribuição previdenciária a obra administra
tivapelo proprietãrio. de no máximo setenta metros
quadrados de área construída e quando o interessa
do não possuir outro imóvel residencial).

N.o 167/91 - (RENATO VIANNA) - Indui o
tempo de estudo em curso superior ou de .aperfei
çoamento na contagem de tempo de serVIço para
aposentadoria.

N.o '334/91 - (FRANCISCO SILVA) - Isenta
da contribuição previdenciária as empresas que., con
tratarem deficientes fí:sicos.

N.o 575/91 - (NELSON BORNIER) - Dispõe
sobre a pensão d·evida aos segurados sujeitos ao
regime da Lei Orgânica. 'da Previdência Social. lDe
terminando que ela seja correspondente ao total
do salário de beneficio>'

N.o 590/91 .- (GERSON PERES) - Dispõe sobre
o recolhimento retroativo das contribuições previ
denciárias. (Sendo permitido o recolhimento de con
tribuições em atraso, no prazo de 1 (um) ano, de
vendo haver, sobre o débito, multa equivalente à
variação da Taxa Referencial de Juros).

N.o 643/91 - (oRLANDO PACHECO) Asse-
gura direito à aposentadoria especial aos pescado
res artesanais.

N.o 818/91 - (LUIZ HENRIQUE) - Inclui o
Direito Previdenciário Brasileiro como disciplina
autônoma e obrigatória no currículo das Feculdades
de Direito.

N.O 1.424/91 (RUBENS BUI!.:NO) - Determina o
pagamento do salário-família aos segurados da Pre
vidência Social por filho ou equiparado até 18 anos
de idade e pelo cônjuge ou companheiro que não
exerçam atividade remunerada e introduz altera-

ção na Lei n.O 7.787, de 30 de junho de. 1989, que
alteia a legislação ,de custeio da Previdência Social.

. N.o 1.695/91 (JOSÉ CARLOS' COUTINHO) 
Isenta da contribuição .previdenciaria as empresas
que -contratarem deficientes físicos.'

N.O '1.835/91 (SARNEY FILHO) .- Acrescenta
§ 5.° ao art. 22 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de
1991, que "Dispõe sobre a organização da Segurida.
de Social, institui Plano de Custeio e dá outras pro·
vidências. (Isentando as prefeitura.~ municipais do
recolhimento da contribuição previdenciária contra
patronaL)

N.o 1.861/91 (CARDOSO ALVES) - Dispõe so.
b~e a contagem de tempo de serviço de estagiário
nao-remUl1erado perante a Previdência SocIal. (Con
cedendo aos estagiários nüo-remunrcdo o direito
da contagem -de tempo de serviço nessa atividade
para todos os efeitos previdenciários, exlgindo-se

porém, que o segurado indenize o INSS pelas con
tribuiçõ€s não pagas.>

N.o 1. 9~1/91 (NELSON BORNIER) _ Dispõe
s~br~ incll}sa~ de artes cênicas, artes musicais e gi
nastica olImplCa no currículo de 1.0 e 2.0 graus.

N.o 2.1_84/91 (GILVAN BORGES) - Dispõe s~
bre a criaçao da Escola Técnica 'Federal de Santana
no Estado do Amapá. '

~.o _2.239/91 (GILVAN BORGES) - Dispõe sobre
a crmçao. de' escola agrícola federal no Município
de Amapa, Estado do Amapá.

N.O ?2~6/91 (GILVAN BORGES) - Dispõe 50
b~e a crlaçao de e~cola agrícola federal no Municí
PlO de TartarugaIzmho, no Estado do Amapá.

Brasília, 13 de marco de 1992. - Deputado
Ibsen PInheiro, Presidente,

Arquivem-se, nos termos do art. 133 do Regi
mento Interno, as seguintes proposições.

Projetos de Lei

N.o 2.319/89 (CARLOS CARDINAL) - Determi
na a notificação prévia da retirada de produtos de
'mercado pela indústria automobilística e dá outras
providências. .

N.o 2.572/89 (SENADO FEDERAL) - Proíbe a
existência de celas para castigo de presos e dá ou
tras providências.

N.O 86191 (cARLOS CARINAL) -Altera o art. 10
d~ Le~ n.O 5.692, de 11 de agosto de 1971, que "Fixa
dIretrIzes e bases para o ensino de 1.0 e 2.° graus e
dá outras providências.

N.~ 152/~1 (CARLOS CARDINAL) - Dispõe so
bre a lllclusao, nos cursos de graduação em Ciência
Jurídica, da disciplina "Direito Agrãrio".

N.o 248/91 (INOCÊNCIO OLIVEIRA) - Veda às
instituições financeiras a exigência do aval nos con
tratos cie empréstimos contraídos por pessoas físi
cas e determina outras providências.

N.o 253/91 (FANCISCO SILVA) - Dispõe sobre
__ o ensin? ambiental nas escolas de primeiro, segundo

e terceIro graus.
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N.O 301/91 (INOCllliCIO OLIVEIRA) - Acres~
centa parágrafo ao art. 7.° da Lei n.o 5.H92, de 11 de
agosto de .1971,·Q)le,·fixa, diretrizes e bases para o
ensino de 1.0 e 2.0gra~, inc;luindo .nas quatro pri
meiras séries 'do '1.0 .gr;:tu. Iloções de higiene den
tária.

N.o 321/91 (TADASHI KURIKI) - lDispõe sobre
a exigência de conclusão do segundo grau para a
inscrição em exames vestibulares.

N.o 336/91 - (CARLOS CARDINAIJ) - Intro
duz no currículo pleno dos cursos de Medicina, a
disciplina "Homeopatia".

N.O 414/!)1 -nNOC~:'iCIO OLIVEmA) - De
termina () ("Jli··.,·l:':!!"J!fo d:1S f:1X:l.q ne condomínio de
lmóvel.<; e limita as multa.') por at.1 a..;() d,· li;! ".:i!Il('nlo
a 1% no mês.

N.o 421/91 - (JOSÉ CARLoS COUTINHO) 
Dispõe .~obre [t padroniza<";-lo dos formulúrios de de
claração elo l111postO de H,cmda.

N.o 453/91 - (MENDONÇA NETO) -- Dispõe
sobre a ínst.ituição da disciplina "Comunicação e Ex
pressão Oral", nos currículos plenos dos eursos supe
rim'es.

N.O 473/91 - (JURANDYR PAIXAO) - Dá nova
redação ao C31lUt do art. 474 do C&ligo de Processo
PenaL

N.o 499/91 - (MENDONÇA NETO) -- Proíbe aos
estabelecimentos de ensino de qualquer rúvel, no ado
ção de livros didáticos que atribuam a Domingos
Fernandes Calabar a pecha de "traidor".

N.O 525/91 - (COSTA FERREIRA) - Delimita
área de garimpo.

N.o 533/91 - (JOSÉ CARLOS COUTINHO) 
Dispõe sobre abatimento no Imposto de Renda das
empr·esas industriais ou rurais, mantenedoras de
creches para os filhos de trabalhadores.

N.O 555/91 - (PAULO PORTUGAL) - Permite
o desconto, do Imposto de Henda a pagar, de des
pesas com manutenção de excepcionais.

N.o 757/91 - (ROBSON TUI'AA) _. Determina
a inclusão, ao currículo das -escolas de 1.0 e 2.° graus,
de disciplina que tenha por objetivo a pre.:3ervaç.ão
do meio ambiente, o equilíbrio ecológico e a ex
;ploração racional dos recursos natura!ls.

N.O 765/91 - (FABIO MEIRELLES) - Inc!uí,
no currículo pleno dos estabclecimento:s de ensmo
de 1.0 grau, a disciplina "Noções de Preservação do
Meio Ambiente nas Atividades Agrícolas", e dá ou
tras providências.

N.o 880/91 - (J!'REIRE JÚNIOR) - Regulrm1en
ta o inciso r do art. 208 da Constituição J!'ederal.

N.O 881/91 - (FREaRE JÚNIOR) - Confere aos
municípios a obrigação de atender, em estabeleci
mentos próprios, à.s crianças de zero a seis anos
de idade.

N.o 928/91 - (\VERNER WA~T]JERE:R) '-o Esta
belece como "zona àe uso intensivo" área do Par-

que Nacional do Iguaçu atravessa.da pela Estrada
do Colono.

N.O 1.033/91 - (LAPROVITA VIEIRA) - Dispõe
sobre a equiparação dos cur,sos ministrad'Os em
estabelecimentos militares de ensino aos 'cursos pro
fissionalizantes d.e 2.° grau do ensino médio.

N.o 1.091/91 - (HENRIQUE EDUARDO ALVES)
- Di.spóe sobre a proibição de cobrança de anuida
des, taxas de matrícula ou outl'flS no-c; est'ilbel.eci
mentos oficiais de ensino de 1.0 e 2.° gTHUS, fixa
o processo 'Para .obt~n~ão de gr:i'tllid~de do ensino
de níveis ulwriores e dá outras provídências.

N.o 1.157/01 - (ÁLVARO.VALLE) - Dispõe
sobre tarifa de energia elétrica incidente sOQre es
tabelecimento.s religiosos.

N.O 1.202/01 _.. (,\1:01.1 )() l'n-: C,',!·:':) Tnrltli.
em caráter obrig-atórlo, 110S currícuios {'scular,'"; <li:
1.0 f' ?." !~rall'l. o ci;tllno on LC'p:I."lnç50 Bra<:iI~il'a e
<.h-l Uln 1:1, .. J)l·;j\l\~I·~!I·i:I';.

N.O 1.218/91 -- (JOSÉ CAIU,U:.; Cul.;TI~;rJO)

Permite ao proprietário de Imóvel rural abater do
Imposto de· Renda os ~astos com produtos farma
cêut.icos adquiridos para spus trabalhos.

N.o 1.3·17/Dl -- f.JA1W8 H'\HJo:f.() -- Di.'mõe
sobr·:>' a assistência, acompanhanil'lIt.tl I' j'(·abilitar:fl.O
dos c1C'IIC'ndentC's rlr. I'nt.orpeccntes é drogas afins e
d~í. outras providéncias.

N.o 1.405/01 -- (GILVAN nOnG1~~';) - Deter
mi11a a cessão de c';pal:o (Irio;;o 1)('1:1,0.; ('!ll.idades re
ligiosas declaradas ele utilidade públka, na forma
que especifica.

N.o 1.4;10/91 -- IF.TF.VAT.n.\ 0RAH8I DE ME
NEZES) - lncllli Ecologia COlHO c11 ...l'iplin3 obriga
tória nas eseola<; de ens1no fundamentol.

N.o 1.507/91 -- (FAUSTO ROCHA) - Institui
a Semana da Cidadania.

N.O 1.711/91 - (JOSí~ CAHLOH COUTINHO) 
Di nova redação ao inciso I tio art,. 11 da IJei Or
gânica da Pr·evidência Roeia!, induindo o hemo
fílico como dC;lendemte do .~I':~llr;l{10.

N.O 1. 758/91 - (FATl Mil 1'1';1.1\10:.8) - Regu
lanll'nl·a a situ:lc:áo dm; poliC'iais l'Í vis cios cxt-íntos
'I'e'.TiLórios F(;c1erais do Amapú " l",raima.

N.o 1. 776/fll - (JOSÉ ULISSES In; OLIVEIRA)
- Determina aos municípios a llllri~',:tlori('(l~'dc de
'instalarC'1l1 cr·pchcs para crianc:as cll' 7,ero a :Wi5 anos
de idade.

N,o 1.839/91 --- (SARNEY 1"ILllOl.- Inrlui. no
currículo pleno dos cstabclecinwnfo:, <1(1 en:-:ino de'
1.0 e 2.0 graus. a disciplil1:1. "Noc:ü('s <lI! Prcservacão
do Meio Ambiente e ele F.cologia". .

N.o 1.88~/91_ - (GILVAN BORGES) -- Dí:>põe
sobre a destJl1nç~o de ·reC111',<;03 para a presel'vação
da _florp;sL:.: amazonica e para a proteção dit.s popu
lac.;ocs mdlp,-cll:1:5 da região.

Brasília, 13 de março de 1992. - Deputado Ibsen
Pinheiro, Presidente.
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RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS NO
GRANDE EXPEDIENTE

MARÇO -1992

Data Dia Hora Nome

24 3.a-feira 18:10 Armando Costa
18:35 Dejandir Dalpasquale

25 4.s -feira 18:10 Edi Siliprandi
18:35 Giovanni Queiroz

26 5.s-feira 18:10 Tony Gel
18:35 Euclydes Mello

27 6.s -feira 10:00, André Benassi
10:25 Roberto Valadão
10:50 Jório de Barros
11:15 Tadashi Kuriki
11:40 Valdir Ganzer
12:05 Angela Amin
12:30 Alacid Nunes
12:55 Neuto de Conto
13:20 Delcino Tavares

30 2.l\-feira 15:00 'Fetter Júnior
15:25 Mauro Borges
15:50 Luiz Carlos Santos
'16:15 José Mucio Monteiro
16:40 Eurides Brito
17:05 Alcides Modesto
17:30 Renato Johnsson
17:55 José Vicente Brtzola
18:20 João Fagundes

31 3.r~-feira 18:10 Pedro COrrea
18:35 Eduardo Moreira

ORDEM DO DIA DAS COMISSõES

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

AVISO N.o 1/92

Prazo. para recebimento de emendas:

Início: 24-3-92

Término: 30-3-92

Local: Sala 7, Anexo II

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h

DE ADEQUAÇAO FINANCEIRA E
ORÇAMENTARIA

PROJETO DE LEI N.o 1.812-A/91 - Do Tribu
nal Superior Eleitoral que "dispõe sobre a criação
de cargos' de provimento efetivo e em comissão, nos
Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais
Regionai.s Eleitorais do Amapá, Roraima e Tocan
tins e dá outras providências".

Relator: r'eputado Paulo Mandarino.

Obs.: As e..nendas só serão aceitas em formulá
rios próprios, à disposição na Secretaria
da. Comissão.

COMISSãO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
E DE REDAÇAO

Local: Sala I, Anexo II

Horário: lOh
PAUTAN.o 1/92

A. - Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário. da. Casa:

URG1'.:NCIA

1) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o
130/91 - Da. Comissão de Relações E:h..teriores (Men
sagem n.o 336/91-PE) - que "aprova o texto da
Conl"enc::o Internacional do Trabalho {OIT), relati
va à promoção do emprego e à proteção contra o
d,esemprego".

Relator: Deputado Hélio Bicudo.

Pareeer: pela constitucionalidade, juridieidade
e técnica legislativa

2)' SUBSTiTU'J:'!VO DO SENADO AO PL NP
171/87 - Que "dispõe sobre a padronizacão, o re
gistro, a inspeção, a produção e a fiscaÍizaçao de
bebidas; a criação do Conselho Nacional de Bebidas
e dá outras providências".

Relator: Deputado Francisco Evangelista.

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas

3) SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL NP
1.446/91 - Que "dispõe sobre as sançõ,es aulicá
veis aos agentes públicos nos casoo:; de enriquecimen
to ilícito no exercício de mandato, cargo,- emprego
ou flrnção na administração pública direta, indireta
ou fundacional e dá outras providências",

Relator: Deputado Nilson Gibson.

Parecer: pela constitucionalidade juridicidade
técnica legisaltiva e, no mérito, pela aprovação, cor~
emendaS

4) PROJETO DE LEI N.o 2.040/91 - dos Srs.
Jaques Wagner e João Paulo - que "disciplina,
com base no interesse nacional, a participação de
bancos de desenvolvimento em empresas privadas".

Relator: Deputado Nilson Gibson.

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa

5) PROJETO DE LEI N.O 2.210/91 - do Su
.parior Tribunal Militar (Mensagem n.o 3/91 - que
"rea~usta os vencimentos básicos dos Membros da
Defensoria-de-Ofício da Justiça Militar, e dá ou
tras providências".

Relator: Deputado Nilson Gibson.

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação

6) E1viENDAS OFERECID}S El\:I PLENÁRIO
AO PL N.o 2.?:l1/!Jl -- qu,e "c"tl:l:~lJe taxas, emolu··
mentos, contribuições, parcela da U11i5.o das CU81 as
e Emolumentos da Justiça do Distrito ,Federal, e dá
outras provid€'ncias".

Relator: Deputado Nilson Gibson.

Parecer: pela constitucionalidade, juridicld::tde
e túcnica legislativa.
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7) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO' N.o
81191 - da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio (Mensagem n.o 229/88) - que "homologa
ato do Conselho Minetário Nacional que autorizQu a
emissão adicional de papel-moeda, no exercicio v de
1988, nO valor de Cr$1.543.000.000.000,OO (um tri
lhão e quinhentos e quarenta e três bilhC5es de cru
zeiros)".

Relator: Deputado Car(loso Alves.

Parecer: 'Pela constitucionalidade, j uridicic1ade
e técnicp.. legls1ativa

8) PRO,TETO DE LEI N.o 4.244/89 - Do Senado
Federal (PLS n.o 22/89) - que "dispije sobre o
transporte de presos, e dá outras providências".

Relator: Deputado Vital do Rego.

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade,
·técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

TRAMITAÇãO ORDINARIA

9) EMENDA OFERECIDA EM PLENARIO AO
PL n.o 5.567/85 - Que "dispõe sobre a expedição
de certidões para a defesa de direitos e esclareci
mentos de situações".

Relator: Deputado Adylson Motta.
Parecer, pela constitucionalidade, técnica legisla-

."Uva e, no mérito, pela rejeição. ..

10) PROJETO DE LEI NP 1.348/88 -,. ~Do Sr.
Carlos Cardinal - que "institui a obrigatoriedade
de indicação do Registro Geral, .CPF e filiação dos
interessados nas certidões expedidas pelos cartórios
distribuidores e de 'Protesto".

Relator: Deputado Pedro Valadares.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade,

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

11) PROJETO DE LEI N.o 3.406/89 - Da Sr.a
Rita Camata - que "acre,~centa § ·a.o ao art. 40 do
Código de Processo Civil".

Relator: Deputado João Rosa.
Parecer: pela constitucionalidade, j'llridicidade,

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
12) PROJETO DE LEI N.o 3.588/89 - Do Sr.

Manoel Moreira - que "adapta normas de direito
processual ao disposto no art. 24, inciso XI, da
Constituição Federal".

Relator: Deputado José 'fll0maZ Nonei.
Parecer: 'Pela constitucionalidade, juri51icidde,

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçao.,
B _ Proposições sujeitas à' apreciação conclu

siva das Comisõcs

URGí);NCIA

13) PROJETO DE DECRETO LEGISLATI~O
N.o 136/91 - Da Comissfto de Ciência e Tecnologm,
Comunicação e Informática (Mensagem nP 2?6/PO-
PE>, que "aprova o ate: que outO!,lp permlssao à
Sociedade de Comunicaçao Munguemnha Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ~:mda
média de âmbito local, na Cidade de Manguermha,
Estado do Paraná".

Relator: Deputado Luiz Piauhylino.

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

14) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 107/91 - Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem n.o 201/90
PE) - que "aprova o ato que outorga concessão à
JET - Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Teresina, Estado do Piauí".

Relator: Deputado Pedro Valadares.

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

COMISSÕES ESPECIAIS

COMISSÃO ESPECIAL ESTATUTO
DAS SOCIEDADES INDíGENAS

Local: Sala 13, Anexo II

H01'ário: 10h

Pauta: Audiência Pública com os Senhores:

Sydney Possuelo, Presidente da Fundação Nacio
nal do índio - FUNAI;

,Márcio Santilli,' Secretário Executivo Núcleo de
Direitos Indigenas - NDI;

Paulo Machado Guimarães - Conselho Indige
nista Missionário - CIM!.

COMISSãO ESPECIAL CONSTITUíDA NOS TERMOS
DO ART. 34, INCISO 11, DO REGIME~TO

INTERNO, PARA APRECIAR E DAR PARECER
A TODOS OS I'ROJETOS DE LEI. EM
TRAMITE NA CASA, RELATIVOS A

REGULAMENTAÇãO DO ART. 192,
DA CONSTITUIÇãO --- SISTEMA

FINANCEIRO NACIONAL

Local: Plenário n.O 5 do Anexo II

Horário: 18h

Pauta: Audiência Pública

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PAUECER A PROPOSTA DE EME1"ooJJA' A

CONSTITUIÇÃO N.o 55/91 (AJUSTE FISCAL)

Local: Sala 17, Anexo II

Horário: 10h
"anta: discnssflo c vota,ão do parecer do relutor.

COMISSi\O ESPECIAl, PARA PItOFElUlt })ARECER
AO I'HO.JETO nr~ I,E{ N.o 824, DE 1991, QUE
"REGULA DIREITOS B OBH.lf<M..~6ES RELATIVOS

A I'HOl'RmnADE INDUSTRL\V'

AVISO N.o 2/92
Prazo para recebimento de emendas:
Projeto de Lei n.O 824, de 1991, que "regula direi

tos C obrigações l'elativos à propriedade industrial".
(Apensados os projetos de Lei n.oe 207/91 e

1.217/91).
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o Presidente da Comissão comunica que a data
de abertura do prazo para recebimento de emendas ..
foi transferida, ficando estabelecid,o o seguinte:

Início: 19-3-92

Término: 25-3-92

Local: Sala 10, Mezanino, Anexo 11

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30min.

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 35 minutàs.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea b, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos ter~os

do artigo 40, inciso m, alínea a, da Constituiçã? da Repú?hca
Federativa do Brasil, combinado com os artIgos 186, Item
UI, alínea a, e 189 da Lei n9 8.112, ?e 11 de dezembro de
1990, conceder aposentadoria a ANTONIO LOPES BAT~S

TA, no cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-O~l, Classe
Especial, Padrão UI, do Quadro Permanente da Camara dos
Deputados, com o provento aumentado de 20%, conforme
disposto no artigo 250 da Lei n? 8.112, citada.

Câmara dos Deputados, em 23 de março de 1992. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1?, item I, alínea b, do Ato
da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos termos
do artigo 40, inciso m, alínea a, da Constituiçã? da Repú?lica
Federativa do Brasil, combinado com os artIgos 186, Item
lU, alínea a, e 189 da Lei n? 8.112, de p de dezembrO' de
1990, conceder aposentadoria a ARY PORTO NUNES, .no
cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-011, Classe EspecIal,
Padrão lU, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, com as vantagens previstas no artigo 29, § 39 , da Resolu
ção n9 1, de 7 de março de 1980.

Câmara dos Deputados, em 23 de março de 1992. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1?, item I, alínea b, do Ato
da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos termos
do artigo 40, inciso m, alínea c, da Constituiçã? da Repú?lica
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, Item
lU, alínea c, e 189 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de
1990, conceder aposentadoria a GERALDO GOMES I?A
SILVA, no cargo de Médico, CD-NS-901, Classe EspeCIal,
Padrão UI, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu-
tados. .

Câmara dos Deputados, em 23 de março de 1992. 
Deputadó Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso dasatri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea b, do Ato

da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos termos
do artigo 40, inciso UI, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasi), com1;Jinado com os artigos 186, item
lU, da alínea a" e 189 da. Lei n9 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, conceder aposentadoria a ILDA FERREIRA MA
GALHÃES, no cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-011,
Classe Especial, Padrão UI, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, com o provento aumentado de 20% confor
me disposto no artigo 250 da Lei n? 8.112, citada.

Câmara dos Deputados, em 23 de março de 1992. 
Deputado Ibsen Pinheiro.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea b, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve alterar o
Ato de 19 de fevereiro de 1990, publicado no Diário do Con
gresso Nacional de 2! de fevereiro de 1990, que concedeu
aposentadoria a ACRISIO FRANCISCO DOS SANTOS, pa
ra considerá-lo aposentado, a partir da publicação do referido
Ato, nos termos do artigo 40, inciso UI, alínea a, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 183, item n, alínea a, e 186, item I, alínea a, da
Resolução n9 67, de 9 de maio de 1962, no cargo de Técnico
Legislativo, CD-AL-Oll, Classe Especial, Padrão m, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, com o provento
aumentado de 20%, na forma do artigo 193, item 11, da Reso
lução n? 67, citada.

Câmara dos Deputados, 23 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea b, do Ato
da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, resolve, alterar
o Ato de 7 de março de 1990, publicado no Diário do Congresso
Nacional do dia 8 subseqüente, que concedeu aposentadoria
a JAIR VITOR DA COSTA, para considerá-lo aposentado,
a partir da publicação do referido Ato, nos termos do artigo
40, inciso UI, alínea c, da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com os artigos 183, item 11, e 186,
item U, da Resolução n? 67, de 9 de maio de 19"63, no cargo
de Agente de Serviços Legislativos, CD-AL-017, Classe Espe
cial, Padrão lU, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, com as vantagens previstas no artigo 189, item I, da
Resolução n? 67, citada, e no artigo 2? da Resolução n? 1,
de 7 de março de 1980.

Câmara dos Deputados, 23 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. I?, item I, alínea b, do Ato
daMesan9 205, de 28 de junho de 1990, resolve alterar
o Ato de 19 de fevereiro de 1990, publicado no Diário do
Congresso Nacionalge 21 de fevereiro de 1990, que concedeu
aposentadoria a JOAO FRANC!SCO DE .OL:VEIRA, p~ra
considerá-lo aposentado, a partIr da publtcaçao do refendo
Ato, nos temos do art. 40, inciso UI, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts.
183, item lI, alínea a, e 186, item I, alínea a, da Resolução
n? 67, de 9 de maio de 1962, no cargo de Técnico Legislativo,
CD-AL-011, Classe Especial, Padrão lU, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, com o Provento aumentado
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve exoneraI
de acordo com o art. 35, Item I, em_virtude de aposentadoria,
a ILDA FERREIRA MAGALHAES, Técnico Legislativo,
Classe Especial, ponto n91.779, do c'argo de Chefe do Serviço
de Administração, CD-DAS-101.2, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exerce na Assessoria Legis
lativa.

Câmara dos Deputados, 23 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

APOSTILA

de acordQ com o art. 35, item I, em virtude de aposentadoria,
a ARY PÓRTO NUNES ,Técnico Legislatlvo, Classe Espe
cial, ponto n9823, do cárgo de Assessor Legislativo - Área

. Cinco, CD-DAS-1ü2.3, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce na Assessoria Legislativa.

Câmara dos Deputados, 23 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

De acordo com o § 29 do art. 29 da Lei n9 6.325, de
14 de abril de 1976, combinado com o Ato da Mesa n9 15,
de 26 de maio de 1987, a inativa LUCILA ALVES QUESA
DO passa a ser considerada aposentada no cargo de Técnico
Legislativo, CD-AL-011, Classe Especial, Referência NS.25,
acrescido das vantagens previstas no art. 171 da Resolução

- n9 67, de 9 de maio de 1962, combinado com o art. 39 da
Lei n95.902, de 9 de julho de 1973; no art. 79da Resolução
n9 1, de 7 de março de 1980, combinado com o art. 79 da
Lei n96.907, de 21 de maio de 1981; no art. 29, § 19da mencio
nada Resolução n9 1, de 1980; no art. 29, § 29, da Lei n9
6.325, de 14 de abril de 1976; no art. 19 da Resolução n9
6, de 4 de junho de 1985; no art. 29 da Resolução n9 1, de
18 de junho de 1987; no art. 165, item VIII da citada Resolução
n9 67, combinado com o art. 59 da Resolução n9 38, de 24
de outubro de 1983; e no art. 39 da Resolução n9 5, de 28
de maio de 1985, a partir de 22 de junho de 1987, ficando
sem efeito a apostila de 19 de abril de 1989, publicada no
Diário do Congresso Nacional do dia 21 subseqüente.

Diretoria-Geral, 12 de dezembro de 1991. - Adelmar
Silveira Sabino, Diretor-Geral.O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri

buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9205, de 28 de junho de 1990, resolve exonerar,. Republicado por ter saído com incorreção no DCN de 13-12-91

de 20%, na forma do art. 193, item 11, 'da Resolução n9 67,
citada.

Câmara dos Deputados, 23 de março de 1992. - Depu
tado Ibselll Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea b, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve alterar 
o Ato de 7 de março de 1990, publicado no Diário do Congresso
Nacional do dia 8 subseqüente, que concedeu aposentadoria
a MARIA ADELAIDE CARVALHO DE SOUZA GAM
MARO, para considerá-la aposentada, a partir da publicação
do referido Ato, nos termos do art. 40, inciso 111, alínea
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 183, item 11, e 186, item 11, da Resolução
n967, de 9 de maio de 1962, no cargo de Técnico em Documen
tação e Informação Legislativa, CD-AL-013, Classe Especial,
Padrão 111, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu~

tados. '
Câmara dos Deputados, em 23 de março de 1992. 

Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alím:a a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve exonerar,
de acordo com os arts. 33, item VII, e 35, ite:m I, da Lei
n98.112, de 11 de dezembro de 1990, em virtude de aposenta
doria, ANTONIO LOPES BATISTA, Técnico Legislativo,
Classe Especial, ponto n91.460, do cargo de Assessor Técnico
Jurídico, CD-DAS-102.3, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Departamento de: Comissões.

Câmara dos Deputados, 23 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

Tendo em vista o que consta do Processo n~ 18.935/91,
o inativo FERNANDO RODRIGUES DA COSTA, a quem

_ se refere o Ato da Mesa de 25 de agosto de 1966, publicado
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri- no Diário do Congresso Nacional do dia 3 do mês subseqüente,

buições que lhe confere o a:t. 1·, iteii(~l~~W~·b? ,dq At~, passa a s~r considerado, ap.osenta~o, ~ partir de 6 de fevereiro
da Mesa n9 205, de 28 de Junho de 1'990; :resdlv:ç'; aJtetéJH~ peI1~~"ns caf.!~o dp Tecmco Legislativo, CD-AL-011, Classe
o Ato de 19 de fevereiro de 1990, publicado no Diário 'do' Espeêi~r, j;'fl~,ãó;I~ de acordo com o art. 40, inciso I, da
Congresso Nacional de 21 de fevereiro de 1990, que concedeu Constituição da República Federativa do Brasil, combinado
aposentadoria a OPHELIA DRUMOND ,A.NDRADE MÜ- - com os arts. '186, item I, § 19, e 189 da Lei n9 8.112, de
LLER, para considerá-la aposentada, a partir dia publicação 11 de dezembro de 1990, mantidas as vantagens concedidas.
do referido Atpo, nos terrmos do art. 40, inciso IH, alínea Diretoria-Geral, 23 de março de 1992. - Adelmar Silvei-
a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi- ra Sabino, Diretor-Geral.
nado com os artigos 183, item H, alínea a, e 186, item I, APOSTILA
alínea da Resolução n9 67, de 9 de maio de 1962, no cargo
de Técnico Legislativo, CD-AL-011, Classe Esplecial, Padrão
IH, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, com
o provento aumentado de 20%, na forma do art. 19.3, item
H, da Resolução n967, citada.

Câmara dos Deputados, 23 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
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Titulares

Sl'rgio Arouca

Secretária: Mariu Ivone do Espírito Santo
Ramal' 6906/6907/61.)(lR/6910

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: DcI'. Jos~ l.ui'l. Clerot (PMDB-PR)
1° Vice-Presidente: Der. João Rosa (PMDB-MG)
2' Vke-Presidcnte: Del'" Vital do Rego (PDT-PB)
3" Viee-I)rcsidente: Del". Ciro Nogueira (B1oco-PI)

Antonio dos Santos
Álila Uns
Benedito de Figueiredo
Ciro N()~lleira

C1eon:ln('io Fonseca
.ksus T:wa
Messias Gois

Bloco

Paes Landim
Paulo Marinho

Raul Belém
Ricardo Murad

Roberto Magalhães
Tony Gel

Tourinho Dantas

PL

Irani Barbosa Wilson Müller (pD1)
Robson Tuma

PTR

Benedito Domingos Wanda Reis

PSB

Luiz Piauhylino

PST

Pedro Valadares

PCdoB

Haroldo Uma

Suplentes
Bloco

Everaldo de Oliveira Maluly Netto
Fernando Freire Nelson Morro
Flávio Palmier da Veiga Ney Lopes
Freire Júnior Paulo Duarte
José Burnett Ruben Medina
losl' Falcão 3 vagas



PMDB Titulares
Alherto Goldman Jurandyr Paixão Bloco
Antonio de Jesus Lui... Tadeu Leite
Ary Kara Neif Jahur C.aldas Rodrigues José Carlos Vasconcellos
Fdivaldo Motta Nestor Duarte Flavio Der...i Luciano Pi......atto
Felipe Ncri Ubiratan Aguiar Freire Júnior Marilu Guimarães
João Henrique Valter Pereira João Maia Orlando Bezerra

PDT PMDB
Amido Goes Liberato C.aboclo
Beth A7i7.e Paulo Ramos Antonio de Jesus Rita Camata
Edé~io Frias Genebaldo C.orreia Socorro Gomes (PC do B)

Jório de Barros 2 vagas
PDS

PDT
Delfim Netto José I.ourenço
Ilu~o Biehl Roberto Campos Beth A...i...e Regina Gordilho
João de Deus Antunes Edson Silva

PSDB PDS
Fdmundo Galdino Osmânio Pereira
F:íhio Fl.'ldmann Paulo Silva Amaral Netto 1 vaga
Magalhães Teixeira Marco Penaforte (PSDB)

PT PSDB

Ap,o"tinho Valente José Dirceu Aécio Neves Tuga Angerami
João Puulo Pedro Temelli Fábio Feldmann

PT
PTB

José Cicote Valdir Ganzer
('ardoso Alves Roberto Jeftcrson
hlison Fidclis Roberto Torres PTB

Aldir Cabral Hilário Coimbra
PDC

Franri"co Coelho Jair Bolsonaro
PDC

Nan Souza (PST)
PL PL

Getúlio Nciva Ricardo Izar Wellington Fagundes
José Augusto ('urvo

PTR
PTR Mário Chermont

Rrditário Cassol Mário Chermont PSB

PSB Uldurico Pinto

Miguel Arraes PV

PST Sidney de Miguel

I,uiz Carlos TTauly Suplentes

pedoB Bloco

Renildo Calheiros Amo Magarinos Tadashi Kuriki
Fátima })elaes Sarney Filho

Secretária: Tlilda de Sena ('.orreia Wilderhecker Paulo Octávio 7~ Gomes da Rocha
I{amal: b9U a ()l)25 Pedro Corrêa 1 vaga
COMTSSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Ricardo Murad

METO AMBIENTE E MINORIAS PMDB

Prl.'sidente: Der. Tuga Angerami (pSDB-SP)
Aloizio' Santos 6 vagas

I" Vicl.'·Presidcnte: Dep. Marco Penaforte (PSDB-CE) PDT
2" Vice-Presidente: Dcp. Marilu Guimarães (Bloco-MS) José Vicente Brizola Paulo Portugal
.l" Vire-Prl.'siclcnte: Der. Sidney de Miguel (PV-IU) J.aerte Bastos



PDS
Célia Mendes Teresa Jucá PT
Gerson Peres

Jaques Wagner Vladimir Palmeira
PSDB José Fortunati

PTR
Adroaldo Streck Elias Murad Francisco Rodrigues João Mendes
Antonio Carlos MendesThame

PDC
PT F.duardo Braga Roberto Balestra

Benedita da Silva José Fortunati PL

Jarvis Gaidzinllki Jones Santos Neves
PTB PTR

Nelson Marquézelli Wilson Cunha Alberto Haddad

PSB
PDC

Cklio de ça'ltro

Avenir Rosa PST

PL Mauro Borges (pDC)

Diogo Nomura Suplentes

PTR Bloco

Benedito Domingos
~ngelo Magalhaes Orlando Bezerra
Atila l.ins Renato Johns.'lOn

PSB Francisco Dornelles Vadão Gomes

Álvllro RilX'iro José Moura Waldir Guerra
Manoel Olstro 1 vaga

PV
PMDB

I vaga Alufzio Alves Luiz Roberto Ponte
Secretário: Aurcnilton Araruna de Almeida Céll8r Maia Pedro Abrão
Rmnal: 69]()!()9:l1 Fernando Ilezerra Coelho 3 vagas

COMISSÃO DE ECONOMIA, PDT
INDÚSTRIA E COMéRCIO Eduardo Ma'lCarenhas Luiz Gira0

Prc'lidcnte: Oep. Gilson Machado (RI()(~-PH)
Francisco Evangclista

IU Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF) PDS
7:' Vice·Presidente: OCp. Jaqucs Wagner (PT-BA) Basfiio Villani Francisco Diógenes
],) Vice-I)rclliucnte: Dep. Alberto lIaddau WI'R-SP) Fábio Meirelles

Titulares PSDB
Bloco José Serra Saulo Coelho

Antonio Holanda Maviael C.avalcanti Paulo lIartung
f:i'io h'rrt"ira Osório Adriano PT
(iilllon Machado Roseana Sarney T.uiz Gushiken Paulo Delgado
.José Carlos Aleluia Rubem Medina Raul Pont
J()<;é Mú('Ío Monteiro Wagner do Nascimento

PTB
PMDB Fclix Mendonça Paulo JIeslander

Alhl"rto Ooldrnan Lázaro Barhosa PDC
Felipe Neri I.úcia Vânia
(iOIl'l/1lj!8 Mota 2 vagas Pauderney Avelino Paulo Mandarino
JO.IO Almeida PL

PDT Álvaro Valle Joao Mellao Neto

M{18'rill Cihilill Viana Miro Teixeira PTR
Marino C1ingcr JOâo'C-alaço

PDS PSB

Fcl1cr Júnior Victor Faccioni Ariasto Holanda
Pedro Pavão PTB

PSDB Pedro Valadares
Frnani Viana Vittorio Medioli Secretário: Ronaldo Alves da Silva
S("rgio Mllchado Ramal: 7024 a 7026



COMISSÃO DE ED,UCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Dcp. C.clso Bernardi (PDS-RS)
1° VÍC'c-I'residente: Dep. Maria ValadAo (I'DS-GO)
'}!' Vice-Presidente: Dep. Adclaide Neri (IJMDA-AC)
:l" Vice-Prcsidcnle: Dep. Costa Ferreira (I'TR-MA)

Suplentes

Bloco

Célio de C-astro

Paulo IJartung

José Lourenço

J086 Falcão
Júlio C.abral
Luiz Dantas

Manoel ('astro
Mus.'la Demes

Sérgio Gaudenzi

Luis Roberto Ponte
Manoel Moreira

S6rgio Naya
Wilson Campos

PDC

PSDB

AasOio Villani
Delfim Neto

PDS

Wilmar Peres

PMDB

C".'lrrion Júnior
nden Pedroso

PSl'

PDl'

PL

Nam Souza

Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
Ramal: 6903/6905/701 0/1013

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RI)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)
'l? Vice-Presidente: Dep. Basílio Vitlane (PDS - PR)
3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra O>elho
(PMDA-IJE)

Euridcs Brito

C6sar Maia
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigollo
João Carlos Bacelar

PSB

Aenito Gama
C.ésar Souza
Flávio I'almier da Veiga
Francisco Dornelles
João Alves

PTR

Titulares
Bloco

Jack.'lon Pereira
J006 Serra

Jairo Azi

PDl'
Beta Mansur Vital do R~go

Regina Gordilho
PDS

FAevaldo Alves da Silva Vasco Furlan
Telmo Kirst

PSDB
Ernani Viana Ruhens Bueno
Rose de Freitas

Pl'
II6tio Bicudo Maria Laura
l.ourival Freitas

PTB
Nelson Trad Onaireves Moura

I.uiz Dantas
Marilu Guimarães

Murilo Pinheiro
Paulo Romano

5 vagas

PL

PSl'

PDC

PSB

Sólon Borges dos Reis

PDS

PTIl

Orlando Pacheco
Ricardo IlerAeUo
Ronivon Santiago
Sandra Cavalcanti

Raul Pont
Pl'

Osmânio Pereira

Maria Valadrlo

1 vaga
PDl'

PTR

PSDB

PMDB

PMDA
Renildo Calheiros (PC do B)

Ronaldo I'erim
Uhiratan Aguiar

Titulares
Bloco

Álvaro Valle

Fáhio Raunheiti

Jos~ linhares (PSDA)

Anr"la ."min
Cl'lso Bernardi

Fdunrdo Ma!'\carenhas
l.úl'Ía Braga

Mnria I.ui?a Fontenele

Costa Ferreira

Florestan Fernandes
IJauto I )elgado

Artur da TávoJa
F1flVio Arns

Antônio BArhara
Arnaldo Faria de Sá
Camilo Mal'hado
I~nlldo Tinoco
EUl'lydl's Mello

Joao Teixeira (PL)

Benedito de Figueiredo
C1eonflm'io Fonseca
,\(Imar Moreira
.J ono Alves
José Mendonça Aezerra

Adelaide Neri ,
Aédo de Borha (PDS)
Ilcrmínio Calvinho
.JoflO Ilenrique

Derval de Paiva
.José Luiz Clerot



PT

PDC

Félix Mendonça

Alof1.io Mercadante
Geddel Vieira Lima (PMDB)

PT8

COMISSÁODE MINAS E ENERGIA
Presidente: Dep..nduardo Moreira (pMDB-SC)
]0 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)
Z' Vice-l)rclIidentc: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)
]O Viee-I)residente: Dep. José Ulisses de Oliveira (PRS-MG)

Titulares
Bloco

José Santana de Vasconcelos
Murilo Pinheiro

Ruben Bento
Sérgio Barcellos

Abelardo l.upion
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
E1fllio Curvo

JOI'ié Dirceu

José nUas

Pedro Novais

Joao MeU!lo Neto
PL

PTR

Paulo Mandarino

C.arlol'; Camurça

Flâvio Rocha

Strgio GUl'rra

T.uf7. CarlOl'i JJauly

PS8

PST

PMDB
r".duardo Moreira
JOI'ié Geraldo
Marcelo Barbiere

Marcos l.ima
Pedro Ta.~is

Olavo Calheiros

Suplentes
81oco

Augu"to Farias
Clcto Falcllo
í(zio Ferreira
Fl'mando Freire
G('orgc Takimoto

PMDB
Oon7.agll Mota
Ilélio l{O!lall
I.úcia Vânia

Jerômimo Reis
JOl'é C.arIOl'i VasconcelOl'

Roberto MagalMes
SimAo Sell!Üm

Tourinho Dantas

Nelson Jobim
Robson Paulino

3 vagall

PDT
(~lio Dalla-Vccchia
l)aulo Ramos

PDS
C.arlos Azambuja

PSDB
Adroaldo Strcck

PT
Agostinho Valente

Vivaldo 8arbosa

Ruberval Pilotto

Oswaldo Stecea

Alcides Modesto

PDT
Haroldo SaMia
Miro Teixeira

Valdomiro Lima Alcellte Almeida Sérgio Britto (pDC)

PDS
Jooo Tota
Mnrcclino Romano Machado

PSD8
Ro!\l' de Freitas
S(~rgi() Machado

Roberto Campos

Wilson Moreira

PDC
Avenir Rosa

PI.
Getúlio Neiva

PTR

Romero Filho
Scrretária: Maria Linda Magalhftcs
Rarmnl: (,t/5916l)('l.J!6tJ89

PT

PMDB
Aloisio Vasconcelos
Ilcrminio C.alvinho
Jorge Tadeu Mudalen

Pascoal Novaes

lázaro Barbosa
Mauro Miranda

Nfcias Ribeiro

Olto Cunha
Romel Anfsio

Vicente }?ialho
Werner Wanderer

PRS

PCB

Marcelo Luz

JOI'ié U1i~'lCs de Oliveira

Jooo Fagundes (pMDB)

Suplentes
Bloco

Alaeid Nunes
Jonas Pinheiro
José Carlos Aleluia
José Reinaldo

Matheus len!len

Nelson Bornier

Marcos Medrado

Vladimir Palmeira

PTR

PST

PSB

PT8

PDC

PI.

T.uiz Piauhylino

Marcelo T.uz

Anibal Teixeira

JOI'ié MHria nymael

I A'lirc ROSHdo (PMD8)
1)1I1110 Iicrnardo

.lollo Teixeira



PDT PSDB
C.arlo~ Cardinal 1 vaga
Marcia Cibili~ Viana Jayme Santana Paulino Cicero de Vansconcelos

Jorge Uequed
PDS

PT
J~(: Diogo Victor Faccioni Benedita da Silva Luiz Gushiken

PSDB PTB

Mauro Sampaio Munhoz da Roeha Annibal Teixeira C'ardoso Alves

PT PDC
Adão Pretto RicarQo Morae~ Francisco C.oclho Pauderney Avelino

PTB PL
Francisco Rodrigues Hilário C.oimbra Diogo Nomura

PDC PTR
Icomar Quintanilha

Eurides Brito
PL

Valdemar Co~ta PSB
'PTR Miguel Arraes

Nonel Moura Valdenor Guedes
PCdoB

PRS Eduardo Siqueira Campos
(lJJ)C)

J~(' Aldo

PCB
Suplentes

Bloco

I Vaga Antonio do~ Santos Orlando Pacheco

Srcrrtária: Maria Eunice Torres Vilas Bôa~
Benedito Gama Paes Landim

Ram:lI: 6944/6946
Fausto Rocha Roseana Sarney
Jesus Tajra Tony Gel

COMISSÃO DE RELAÇÕES
PMDB

EXTERIORES
Geddel Vieira I.ima Ulysses Guimarães

Pr<.>sid<.>nt<.>: Dep. Pauderncy Avelino (PDC-AM) J0.:'\0 Rosa 3 vagas

I" Vic<.>-Presidcnl<.>: Der. Diogo Nomura (PI,-SP)
Murilo Rezende

Z' Vke-Presidcnt<.>: Der. Franl'Ísco C.oclho (PDC-MA)" PDl'
1"Vicc-Presidrnte: Dep. Iiduardo SiqueiraCam~ (PDC-TO ~maury Müller Vivaldo Barbosa

Elio Dalla-Vecchia

Titulares PDS

Bloco
Adylson Motta Osvaldo Melo

Antonio {Ieno Ney Lopes PSDB
CIl~I() F:llcão Osvaldo Coelho Aécio Neves Jutahy Júnior

'.cur I omanto Paulo Octávio João Faustino

Nelson Morro Sarney Filho PT

PMDB Irma Passoni l'ilden Santiago

Aloisio Vasconcelos Luiz Viana Neto PTB

Antonio Carlos Mendes Alceste Almeida S610n Borges dos Reis
Thamc (PSDB) Neife Jabur

PDCAr)' Kara Nestor Duarte
I,llll Ilenriquc Eduardo Braga Pedro Novais

POl' PL

Fd('sio Frills Mendonça Neto Jones Santos Neves
Ilarolc.lo Sahóia PTRPOS
Djenal Gonçalves José Teles Salatiel C.arvalho



PSB
Uldurico Pinto

PC do B

Suplentes
Bloco

Aldo Rnix'lo

Secretária: Andr~ia Maura Versiani de Miranda
Ranull: 6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Arnaldo Faria de Sá
CaldaR Rodrigues
Ciro Nogueira
Ibcr~ Ferreira
Ivan Burity

Jairo carneiro
Pinga Fogo de Oliveira

Ricardo Herác1io
Vitória Malta

PMDR

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDR-AM)
I" Vice-I)residente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (PSDR - CF
?:' Vice-Presidente: Dep. nlias Murad (PSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (l3Ioco-PR)

Titulares

Antonio Britto
Eduardo Moreira
NelllOn Proença

Rita C.amata
Virmondes Cruvinel

2 vagas

PDT

Carlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de BeSlla Lins

Ramal: 7018 a 7021

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco
Presidente: Dep. C.arlos Aberto Campista (pDT-RJ)
l° Vice-Presidente: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
?:' Vlce-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloco-GO)
:'\" Vice-Presidente: Dep. José Carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

Marco Penaforte

Luci Choinaeki

I.ui? Moreira

Osório Santa Cruz

Humberto Souto
José Burnett

Luis Eduardo
7~ Gomes da Rocha

Marino Clil1ger

Osvaldo Melo

PT

PST

PSB

PDS

PTB

PDC

PL

PTR

PSDR

Fábio Raunheitti

Angela Amin
Osvaldo Render

Cidinha Campos
Lúcia Braga

Eduardo Siqueira Campos

Avelino Costa

Chico Vigilante

Jorge Uequed
José I.inhares

R.Sft

José Carlos 'iabóia

Adauto Pereira
Délio Braz
Edmar Moreira
Fernando Freire

Bloco

Fveraldo de Oliveira Pedro Cnrrea
Fátima Pelaes Renato Johnll.'IDn
JIrilor Franco Rivaldo Medeiros
Ivânio (hJ(~rra 1 vaga
José Fgydio

PMDB

Jluler Rihciro Said Ferreira
.Jorlle Tau('\1 M\ldalcn Sérgio Mouca (I)CB)
Maunlio Fl.'rreira lima Valter I)ereira
Nilton Haiuno

PDT
Clóvis AS'lis Paulo Portugal
Iincrato C'ahloco

PDS
C{Ólia Mendl.'s Teresa Jucá
Jo;,\o I~Ollolfo

PSDB

Antonio Falciros Geraldlo Alckmin Filho
I'hafi Murad

PT
Eduardo Jorge João Paulo

PTB

Jonquim Surcna Roberto Jefferson

PDC

Fduardo Matias Jandira Fc'ghali (PC do B)

PL
Jn<;é ÂU1U<;to Curvo

PTR

Salaticl Carvalho

PSB
.Jamil TTnddad

PST

Dclcino TavarclI



PMDB
Chico Vigilante (P1) zaire Re1.ende PL
Mauri S~rgio 3 vagas
Tidei de l.ima Irani Barbosa

PDT PTR

Amaury MUlIer Carlos Alberto Campista Wanda Reis
Beraldo Boaventura PSB

PDS

Hugo Uiehl Maria T.aura (P1) Jamil Haddad

João de Deus Antunes
PRS

PSDU Jos~ Ulisses de Oliveira

Edmundo Galçfino Mauro Sampaio Secretário: Antonio T.ufs de Souza SantanaJahes Riheiro

PT
Ramal: 6887/6990(l004{lOO7

Paulo Paim Paulo Rocha COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
PTB DESENVOLVIMENTO URBANO

Edison Fidelis Nelson Marque1.elli E INTERIOR
PDC

Jairo Rolsonaro Presidente: Dep. Paulo de Almeida (pTB/RJ)
PL 1° Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (pTBIPR)

Ricardo T1.ar ']!> Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDRIPA)

PTR 3° Vice-Presidente: Dep. Augusto C.arvalho (PCR/DF)

M~rio de Oliveira
Titulares

PSB
Bloco

Jos~ Carla!! Sahóia
Alacíd Nunes José Moura

PRS Augusto Farias José Reinaldo
Rose de Freitas (PSDB) C.ésar Bandeira Lael Varella

Suplentes Efraim Morais Pedro Irujo
Ivan Burity Romel Anfsio

Bloco Jairo C.aroeiro Simão Sessim

Fralda Tinoco Júlio C..ahral
PMDB

l~rakl() Trindade Messias Góis
FlIdydcs Mello Mussa Dcmes Alofzio Santos Mário Martins
Flávio Derzi Sérgio Barcellos Carlos Benevides Mauro Miranda

PMDB Fernando Dini1. Murilo Rezende
José Maranhão Nicias Ribeiro

Jaquec; Wagner (P1) Nilson Gibson T.aire Rosado Paulo l1tao
Renato Viana 4 vagas

PDT PDT
(:Jen Pcdroro . Sérgio Gaudenzi

José Carlos Coutinho Valdomiro LimaSérgio Cury
Junot Abi-Ramia 1 vagaPDS

Carlo'i Sanlana(pT) Maria Valadl\o
PDSPedro Pavão

PSDB Daniel Silva Francisco Diógenes
Jayme Santana Sigmaringa Seixas Fernando C.arrion Telmo Kirst
'fuga Angerami

PT PSDB
Fdt'ósio Pas.'ios Ernesto Gradella

Jo.'\o Baptista Motta Munhoz da RochaPTB
Jo.'\o Mendes Joaquim Sucena Luiz Pontes Saulo Coelho

PDC
Fdllardo Matias



PT PDC
C,arlo~ Santana
Ernesto Gradella

Antonio Morimoto
Onaireves Moura

PTB

PDC

Nimário Miranda Jonival Lucas
Ricardo Moraes

Andrei Benas.'li (PSDB)

Paulo de Almeida Alberto Haddad

Maria J.uiza Fontenele

PL

PTR

PSB

PST

Sêrgio Brito

Maurfcio Campos

Carlos C',amurça

Jairo Azi

Jos," Felinto (PST)
PI,

Marcos Medrado Francisco Silva

Nelson Bornier 1 vaga
PCdoB

PCB

.follo Colaço

Roherto Frallça

Carloe; Searpelini

PTR

PSB

PST

PC do B

Roberto Freire
Osvaldo Reis Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

PCB

Suplentes
Bloco

PDT

PDS
Telmo Kirst

Wilson Müller

Hermfnio C,alvinho
Jooo Fagundes

Marcelo Barbierí

Odelmo Leão
Orlando Bezerra

Paes I,andim
Roberto Magalhães

PMDB

Titulares
Bloco

Presidente: José Augusto Curvo (pL - MT)
1° Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PIJRI)
'l!' Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (PTB - RJ)
3° Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (PSB - PE)

Maurfcio Campos (PL)
Paulo Ramos

PDS

Alacid Numes
Átila I.ins
Edmar Moreira
I,uciano Pizzatto

Carlos Virgílio
Fáhio Meirelles

Antônio de Jesus
Cid C,arvalho
Etevalda Gras.'li de Mene7.es

PDT

2 vagas

Paulo Mourão
Prisco Viana

NiUon Baiano
Pinheiro J.anim

4 vagas

Josei ngydio
Josei Múcio

Josei Sanaana de Vasconcellos
O~6rio Adriano
Ronaldo C,aiado

Sandra C,avalcanti

Déreio Knop
Mendonça Neto

F.dunrdo Moreira
Ji.licl Rodrip,ues
Ft{"valda (Jra~'\i de Mcne~'\es

Mauri S<'rgio

PMDB

I vaga

Augusto Carvalho

Carloe; Virgílio
Jofio Rode>!fo

Antonio Rnrhara
Ararl."ly dc Paula
ülrloo; Roherto Ma~sa

F1fe;jo Curvo
João Maia
.Jorge Khoury

PSOB
Paulino ercero de Vasconcelos Moroni Torgan

Vitório Medioli
Koyu lha
Moroni Torgan

PT TTélio Bicudo

PSDB

PT

Rose Freitas

José Dirceu

Fduardo Jorge
José Ciente

Paulo Paim Aldir Cahral
Paulo Rocha

PTB

PDC
Francisco Rodrigues

PTB Mauro Borges

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

Mendes Botelho



PL COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

JO!\~ Augullto Curvo NelllOn Bornier DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA

PTR DO BANCO DO BRASIL E
Snlntiel C.nrvnlho DO FECHAMENTO DE AG:ê:NCIAS

E POSTOS DE SERVIÇOS
PSB DAQUELA INSTITUIÇÃO

Álvaro Rihciro

Suplentes

Bloco Requerimento na 1/91

Abelardo Tupion Heitor Franco
Arolde dl' Oliveira Raul Bcl~m Prazo: 18/4 a 16/9/1991
Hvaldo Gonçalves 3 vagas

Prellidente: Odacir Klein
PMDB Vice-Prellidente: Ruben Bento

Alo(7io Santos I.uiz Henrique
Relator: I.eomar Ouintanilha

Fuler Rihl'iro Mário Martins
Ivo Mainardi Pinheiro l.andim

Titulares

PDT Bloco
Carrion .Túnior 1 Vaga Ruben Bento - PR Freire Júnior - TO
Gl'ovanni Queiroz Osvaldo Coelho - PE

PDS PMDB

Amaral Netto OllValdo Bender Jooo Henrique - PI JOllê Dutra - AN
Fernando Carriom Odacir Klein - RS

PSDB PDT
Puulo Silva Wilmar Pl'res (pI.) Beraldo Boaventura - BA

PT
Jos<' Jeno(no Paulo Delgado PDS

PTB Fernando C.arrion - RS
Annihal Teixeira Fáhio Raunheitti

PSDB
PDC Jooo Faustino - RN

Jair Bol!lonaro
PTB

PL Nelson Marquezelli - SP

AVl'lino CO!lta Ribeiro Tavares PT

PTR Paulo Be..r~rdo - PR

Marcelo Luz PDC

PSB I.eomar Quintanilha - TO

Roherto Franca
PL

Secretária: Marci Bernardes Ferreira Wellinton Fagundes - MT
Rnmal: (ll)9R{7ootnOO2



Suplentes

Bloco

Aracely de Paula· MO
Iifraim Morais

PMDB

Aluilio Santo!l - fl.S
José Fclinto • PR

PDT

Eden Pedro!lO - RS

PDS

Feller Júnior - RS

PSDB

Adroaldo Streck • RS

PTB

Hilário Coimbra - PA

PT

I,uiz Gushiken - SP

PDC

I'aulo Mandarino - GO

PI.

Riheiro Tavares - BA

EI('lio Curvo - MS

Ronaldo Periro - MO

Titulares

Bloco

George Takimoto - MS Arnaldo Faria de Sâ - SP
Ivânio Guerra - PR

PMDB

T.aprovita Vieira - MS Valter Pereira - MS
Flia'l Murad - MO (PSDB - MO)

PDT

Wi1!1On Müller • RS

PSDB

Moroni Torgan - CE

PDS

Tereza Jucâ - RR

Eduardo Braga - AM

PT

Ago!ltinho Valente - MO

PDC

Pauderney Avelino - AM

PL

Robson Tuma - SP

Reuníôcs -

Local - Anexo lI, Plenário nO 13
Sccretário: "'mm~illCo da Sílva Lopes Filho: 311-7060

Suplentes

Bloco

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAl:t'JCANTES

DE DROGAS NO PAís, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Requerimento nO 3/91

Prazo: 19-4 a 16-8-91

Ilrcsidcnle: Elias Murad
Vice-PrCllidcnle: Pauderney Avelino
Rclalor: Moroni Torgan

Iberê Ferreira - RN
Jairo ('..arneiro - BA

Ni1!1On Gibson - PE
Pedro Tas.'lis - MG

Clovis As!lis • BA

O!lm.:1nio pereira - MG

Oscar Travassos - MT

PMDB

PDT

PSDB

PDS

OUo Cunha - PR

Wanda Reis - RJ



Alcestc Almeida - RR

pT

Hélio Bicudo - SP

PDC

José Maria Eymael - SP

PL

Ricardo Izar - SP

ReuniOCs: Plenários 13 ou 17 dp Anexo 11

Secretário: Lázaro Pedro Silvérjo - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER À MESA ESTUDOS

E SUGESTÕES OBJETIVANDO AO
APERFEIÇOAMENTO DO~ TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LBQISLATIVOS

DA CÂMARA (Ato da Mesa nO 2/90)

Supel"\isor: Dep. Inocêncio Oliveira _1° Secretário
Coordenador: Dep. Miro Teixeira
Relator: Dep. Nelson Jobim
Suo·relatores: Dep. Adylson Motta

Dep. Tony Gel

PT
Paulo Delgado

PDC
Pauderney Avelino

PL
João Melll\o Neto

PSB

(Art. 2?, § 1°, do Ato da Mesa n° 2, de 1991)

I.uiz Piauhylino

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÓES,
VENDAS E CONCESSÓES
DE TERRAS PúBLICAS

(Art. 51 do Ato das DisposiçOes
Constitucionais Transitória'!)

Titulares

Fraldo Tinoco - PR.iRA
Mc~'\ias Ooís • IJFI./SE
.Jo!!é Burnell • PRN/MA

Nelson Johim
Antônio Brillo

Miro Teixeira
Regina Gordilho

Adylson Molta
Umulúcin de Andrada

Magalhães Teixeira

Curlos Kayath

Bloco

Roherto MagaIMe!!. PFT.tpE
Sandra Cavalcanti· PFI./RJ

Tony Gel - PRN/PE

PMDB
Luiz ITnrique

Luís Carlos Santos

PDl'

PDS

PSDB
Rubens Bueno

PTB
Rodrigues Palma

Senadores

F1aviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio C,ampos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franeo
I.ouremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epitãcio C,afetcira

Suplentes

Alfredo C,ampos
Meira Filho
J~ Rieha
José Eduardo
Júnia Marise

Prazo: 5-10-91

DcputadOl

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Morreira
Carlos 8carpelini

Hermfnio C.alvinho
Edmundo Galdino

Oscar Travassos
Francisco Rodrigues

Atmury Müller
Valdir Ganzer

Pauderney Avelino

Arno Magarinos
Derval de Paiva

Paulo Silva
Ibrahim Abi-Ackel

Carlos Cardinal



BJ.PFl./PRN/pSC/PMN/PST

COMISSÃO! PARLAMENTAR MISTA
DE INQU~RITODESTINADA

A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVJDt<'..NCIA SOCIAL

(Requerimento na 446/91-CN)
C,omposição

Presidenle: Senador' Amazonino Mendes
Vice-I>residenle: Dep. Sérgio Gaudenzi
Relator: Dep. Maurílio Ferreira Lima

Titulares
Senadores Deputados

Titulares

Arno Magarinos - RS
Orlando Bezerra - CE

PMDB
AntÔnio de Jesus - 00
Armando C.osta - MO

PDT
Mârcia Cibilis Viana - RJ

Get6lio Neiva - MO

Laire Rosado - PRN

BI.PFl./PRN/pSC/PMN/PST

Ruy Bacelar
Cid Sah6ia de C.arvalho
Divaldo Suruagy
Nahor Júnior
í:lcio Álvares
Odnt'ir Soares
(~"Jrlc)l; Patrocfnio
Almir Gnhricl
Bcni Veras
Jonal\Pinheiro
Nelson Wt'dl'kin
Nev Mllrnnhão
Anlllzonino Mendes
Hspt"rillião Amin
I ;duardo Suplicy

Senadores

Alfredo C~1mpos

Ct'sar Dias
Amir IA1ndo
Ilytkk('1 Freita'l
I>nflo Percl ra
Meira Filho
TrCllônio Vilela Filho
WiI'Inn Martins
Villmír Campelo
Lavoisier Maia
Júnm Marisc
lvanío Guerra
Gil!\on Machado

Suplentes

José Egydio
Arnaldo Faria de Sá

Luiz C-arlos lIauly
Maurflio Ferreira Lima

Sérgio Gaudenzi
Rcinhold Stephanes

Owaldo Melo
Jackllon Pereira

Cardoso Alves
Fduardo Jorge
Francisco Silva

Célio de' C.alltro
Jandira Fcghali

Huridcs Brito

Deputados

Flávio Rocha
Eduardo Moreira

Nilton Baiano
Regina Gordilho

Mareelino Romano
Geraldo Alckmin Filho

Paulo Almeida
Paulo Rocha

Eduardo Borges
José Augusto Curvo

Luiz fJiauhylino
Aldo Rebelo

Reditârio C.aslIOl

PDS
Ângela AlJlin - SC

PSDB
WillIOn Moreira - PR

PTB
Nobel Moura - RO

PT
Jaeques Wagner - BA

PDC
Josê Maria Eymael - SP

PL
J086 Augusto Curvo - MT

Suplentes

CamUo Machado - MG
Jorge Khoury - BA

PMDB
Adelaide Neri - AC
Ivandro Cunha Lima - PB

PDT
Beraldo Boaventura - BA

PDS

Ivan Burity - MO

Jório de Barros - ES

Dcsip.nnçl\o da Comill,'1l\o: 44-91
Prazo: 18-5-91

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO
DESTINADA A EXAMINAR AS

CAUSAS DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR

Requerimento nO 5-91

Prazo: 10-5 a 6-9-91

Prcsidt>nte: Armando Costa
Vit'e-Presidente: Getúlio Nciva
Relatora: Márcia Cibilill Viana

TTeiltor Franco - SP

PSDB
Ernani Viana - CE

PTB
Tadashi Kuriki - SP

PT
Pedro Tonelli - PR

PDC
I.comar QuintanUha - TO

Reuniõcs:
Local: Anexo JI - Plenário 13 ou 17
Ramal: 7054



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO PDT
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS, Regina Gordilho - RI

CAUSAS E CONSEQOONCIAS DA VIOLêNCIA
NO CAMPO BRASILEIRO PDS

Hugo Bielh - SC

Requerimento nO 2/91

Prazo: 10-5 a 7-10-91

Presidente: Deputado Roberto Rollemberg/SP
Vice-Pre'lidnete: Deputada Socorro Oorncs/PA
Relator: Deputado)onas Pinheiro/MT

Titulares

PSDR

Jabes Ribeiro - RA

PTB

Nelson Trad - MS

PT

Valdir Oanzer - PA

PMDR
Antonio Faleiros - 00 Roberto Rollemberg· SP
Socorro (iomcs (PC do R) - PA

Jonas Pinheiro - MT
Rohcrto Ma!!alhiles - PE

BLPFL
Vadtio Gomes - SP

PDC

Paulo Mourllo - TO

Reunires:
Local: Anexo TI, Plenários 13 ou 17
Telefone: 7060
Secretário:

PDT
Giovani Queiroz - PA .

PDS

Fáhin Meirelles - SP

PSDR
F1fivio Aros - PR

PTB
Cardoso Alves - SP

PT

Alcides Modesto - RA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQU~RITO

DESTINADA A VERIFICAR A
EXISmNCIA DE AEROPORTOS
CLANDESTINOS E A ATUAÇÃO

DE MISSÕES RELIGIOSAS ESTRANGEIRAS
NA ÁREA DE GARIMPAGEM

DE RORAIMA, PROVOCANDO A
INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZôNIA

Requerimento n° 4/91

Prazo: 22-S a 19-10-91

Presidente: Deputado Átila Lins
Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
Relator: Deputado Avenir Rosa

Titulares
Rloco

PDC

Osório Santa Cruz· 00,

PL
Ribl'iro 'I)wares - RA

Suplentes

BLPFL

Benedito de Figueiredo - SE
Jos~ Faleno - BA

PMDR

Romel Anf.'1io • MO

Átila l.ins - AM
Ruben Bento· RR

Joao Fagundes - RR
7jla Rezerra - AC

Beth Azize - AM

PMDR

PDT

Oilvan Borges - AP

Nicias Ribeiro - PA

Delcino Tavares - PR
Eliel Rodrigues - PA

l.uiz Tadeu Leite· MO
José Diogo - PA

PDS



Tuga Angerami - SP

JCJ1io f'al'lral - RR

tourival Freita~ - AP

Avenir Ro~ - RR

Jarvj~ Oaidzin~ki - se

.10:\0 Teixeira - MT
J;zio Ferreira - AM

PSDR

PTB

PT

PDC

PL

Suplentes

PFl.

PMDR

Edlmar Moreira - MG

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PúBLICOS E FISCALIZAÇÃO

5-6-91

Presidente: Seno Ronaldo Aragao (pMDB/RO)

1° Vice-Presidente: Dep. Sérgio Gaudenzi (pDT/BA)

2'>Vice-Presidente: Seno TeotonioVilela Filho (pSDB/AL)

:JO Vice-Presidente: Dep. Osvaldo Melo (pDS/PA)

TITULARES

BLOCO PFL/PRN/PSC/PMN/PST

PARTIDO

Deputados

Paulo Titan - PA
Mauri S~rgjo - AC

Fernando Diniz - MG Parlamentar DF Gab. Fone

PDT
Antônio Rarbara PR 737 223-1395

Aroldo nóes - AP Antônio dos Santos CE 406 223-1743

PDS Christovam Chiaradia MG 658 223-6543

C~lia Mendes - Ae Cleonâncio Fonseca SE 824 223-9398

PSDB Eraldo Tinoco BA 310 225-1765

Sigrmringa Seixas - DF Evaldo Gonçalves PB 833 223-7398

PTB Flávio Palmier da Veiga RJ 246 223-2095

Francism Rodrigue!l - RR Francisco Dornelles RJ 512 223-4593

PT Iberê Perreira RN 609 223-1348

1{Íl'ardo Moraes - AM João Alves BA 630 223-0498

PDC Jonas Pinheiro MT 441 223-6993

Paudcrney Avelino - AM Jos~ Burnett MA 543 223-9499

Rcunit>c!l: Jos~ Carla!! Vasconcellos PE 915 226-5712

l,ocal: Anexo TI, Plenário n° T,uiz Dantas AI. *370 223-3555

Se(~n:lária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho: 311-7057
Mes.<;ias G6is SE 72.1 223-7548



Nelson Morro SC 418 22~-9395 * Gabinete localizado no Anexo m
Osvaldo Coêlho PE 444 22~-6845 Paulo Ilartung ES 514 ·22~-9048
Paes l.andim PI 560 223-9484-
Pedro Irujo RA 818 226-6272 Rose de Freitas ES 960 223-1493

Rivaldo M,~deiros PR 227 225-3242 Saulo C.oclho MO 602 224-4569

Roseana Sarney MA '554 22.1-8893 Sigmaringa Seixas DF 454 22.~-3593

Sérgio Barccllos AP 301 223-5843
Werner Wanderer PR 806 223-3095 PTB

PMDB C.arlos Kayath PA 218 223-2493
Fábio Raunheitti RJ 628 223-5593

Aluí7io Alves RN 558 223..0198
Félix Mendonça RA 91~ 223-0793
Francisco Rodrigues RR 304 224-1752

Cid Cmvalho MA 710 223-7148 José Elias MS 448 mHi917
Delcino Tavares PR 929 223-7743 Nelson Marquezelli SP 920 223-9943
Domingos Juvenil PA 702 223-5598 Vago
Fernando Diniz MO 307 22.1-8245
Geudel Vieira Lima RA 612 223-3448 PT
Ilélio Rosas SP *478 224-9735
.lono Carlos Bacelar RA 827 226-3917 Alcides Modesto RA 954 22.~-0095

Jor~c Tadeu Mudalen SP 552 223-6348 Aloízio Mercadante SP 825 223-8743

José (ieraldo MG 226 226-0909 Eduardo Jorge SP *371 225-6399

José M:lranhão PB 236 22.1-0643 Irma Passoni SP 237 223-4845

1,1Ií.'\ Rohl.'rto Ponte RS 956 22.1-1698 João Paulo MO 211 22.~-3430

1.1Iiz. Viana Neto RA 913 223-7295 José Dirceu SP 706 225-2162

Mallri Sérgio AC *568 226-6991
Nilson (iihson PE 410 223·9893 PDC
IJinhriro I.anuim CE 636 22.1-7643 Eduardo Rraga AM 256 223-3540
Renato Vianna SC 639 223-3693 Francisco Coelho MA 525 223-9498
Rita üllrulla ES 905 223-9945 Jonival Lucas RA 815 223-6245
Sérgio Naya MO 435 223-2943 Paulo Mandarino 00 862 223-7448
Vago
Vago PL

Jones Santos·Neves TIS 327 223-1643
PDT Maurício C.ampos MO 239 223-4648

Valdemar Costa Neto SP 542 223-9793
Belo Mansur SP 837 223-4348
Carlos Cardinal RS *277 225-4741 PSB
H1io Dalla-Vecehia PR 916 224-2419 Luiz Piauhylino PE 224 226-7661
Francisco Evangelista PU 442 223-8443 Sérgio Ouerra PE 426 223-6398
Giovllnni Olleiroz PA 534 223-9643
Mendonça Neto AL 258 223-9443 PCdoB
Paulo Portugal RJ 516 223-2990 Ilaroldo l,ima BA 456 223-6693
Sérgio Gauuenzi BA 320 223-4395

PDS PTR
C.arlos Camurça RO 342 223-3584

ülrlos A7amhuja RS *469 225-7790
Fáhio Meirclles SP 529 22.1-5298 P,RS

Felipe Mendes PI 654 22.1-5545 Israel Pinheiro MO 540 226-3631
Francisco Diógenes J\C 745 223-7731
Jos(> I.ourcnço RA 311 223-7545 Titulares
José Luiz Maia PI 640 22.1-4398 Senadores
Osvaldo Melo PA 809 223-0945
Ruherval Pi\otto SC 2.14 22.~-7543 PMDR

PSDB Parlamentar UF Gab. Fone
Ctsar Dia'! RR * 43 224-2855

!\(\!.'io Neves MG 648 223-2298 C.oulinho Jorge PA *26 226-3479
Geraldo Alckmim Filho SP 656 22.1-6945 Flaviano Melo AC * 14 321-5365

Marco Pcnalorte CE 2.18 223-5348 Irapuan C.osta Júnior 00 * 16 224-6623



Jono ('..alOlOn RS ··06 226-3303 Freire Júnior TO 601 225-2071
Mansueto de I..avor PE • 25 311-3182/83 George Takimoto MS 635 22.1-9543
Onofre Quinan GO • 32 224-6834 Gilson Machado PE 334 223·2695
Ronaldo Aragão RO ··08 223-2492 Humberto Souto MG 914 223-0395
Ronan Tito MG Ed.P.·. 224-1803 Jorge Khoury BA 212 22.1-3298

PFL José Carlos Aleluia BA 856 223-9693

Alexandre Costa MA ···50 224-7934 José MOcio Monteiro PE 458 223..Q098

Cc1rlos Patrocínio TO 05 2244366 Maluly Netto SP 219 22.1-9399

Dario Pereira RN Ed.Pr. 223-0313 Manoel C..astro BA 760 223-3518
Guilherme Palmeira AI. Ed.Pr. 223-6792 Osório Adriano DF 446 223·5743
Henrique Almeida AP • 38 224-5009 Otto Cunha PR 662 223-5148
Jlugo Napoleão PI ··04· 224-1953 Ricardo Murad MA 354 2234245
Lourival Baptista SE ···56 224-8262 Rubem Medina RJ 610 226-2937

PSDB Ruben Bento RR 524 226-2375
Simão Ses.'1im RJ 709 223-8348

Almir Gabriel PA • 42 2244389 Tony Gel PE 423 22.1-9448
Chagas Rodrigues PI • 17 311-3167/68 Vadao Gomes SP 750 223.(j298
José Richa PR ••• 41) 224-0059

7t Gomes da Rocha GO 748 224-0769Tt'otonio Vilela Filho AI. ·OS 223-5100

PTB • Gabinete localizado na Ala TeotOnio Vilela

l.ourt'mhl"rg Nunes Rocha MT 30 223-8834 •• Gabinete localizado na Ala AfFonso Arinos

Marluce J)into RR ····011 224-3953 •••• Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho
Valmir Campelo DF ·48 225-7379 ••••• Gabinete localizado no Anexo I - 27°, andar

PDT
PMDB

Mnllno Bacelar MA ···54 224-1934
Maurído Corrêa DF ··03 224-2903 AntOnio Britto RS 518 223-7443

('..arlos Benevides eE 926 321-3488
PRN Eduardo Moreira se 616 223-8198

Alhano Franco SE ····06 224-8208
Rtevalda Gras.'1i de Menezes ES 213 2234095

Áureo Mello AM ·40 22.1-0315
Ivandro Cunha Lima PB 605 223-9457
Jono Fagundes RR 550 223-0593

PDC Jono Henrique PI 617 226-6119
José Dutra AM 943 22.14048

Gerllon (',mnata ES ·12 224-9853 José Thomaz NonO AI. 812 225-1932
Jurandyr Paixão SP ·569 223-3741

PDS Marcos Lima MG 220 225-1951

Lucídio Portella PI * 15 226-2588 Nicias Ribeiro PA ·278 225-5048
Nilton Baiano ES 618 223-5245

PTIPSB Said Ferreira PR *583 22.1-7735
Valter Pereira MS 618 223-5245

Pdunrdo Suplicy SP TId.Pr. 224-9934 7jla Bezerra Ae 510 223-6598

• Gahinete localizado no Anexo III
Vago Vago

.. Gahinete localizado na Ala Afonso Arinos
Vago Vago

..... Gnhinete Im'nlizado na Ala Tnnclredo Neves
Suplentes PDT

Deputados Beth Azize AM 646 22.1-5048

BI.OCO PFIJPRNIPSC!PMNlPST Ç10vis As~is BA *586 226-9817
Ed.'IOn Silva CE 726 22.1-8148

Parlamentar UF Gab. Fone Eduardo Ma'lcarenhas RJ 944 223-1048

Alacid Nunes PA 519 223-3550 Haroldo Sabóia MA 660 223-8493

Amo Mal!arino~ RS 839 224-1215 Luiz Girão CE 439 22.1-5945
Amido Ccdraz BA 312 223-9245 Miro Teixeira RJ 272 224-0310
í~7.io Ferreira AM 515 22.1-7943 Paulo Ramos RJ 830 223-1448
Flávio Derzi MS 934 223-5643



PDS PTR

(",arlo~ Virgmo CE 537 22.1-3455 Benedito Domingos DF 945 223-7942
Edevaldo Alves da Silva SP 348 226-1472
Ibrahim Abi-Ackel MO 319 223-8543 PRS
João de Deus Antunes RS 720 321-1705
Maria Valadão 00 520 223·2498

José UJ(~ses de Oliveira MO 250 223·5648
Osvaldo Bt"nder RS *274 224·9033
Roberto Campos RI 629 221·5395 SuplentesTeresa Jucá RR 401 . 223·2148

Senadores

PSDB PMDB
Adroaldo Streck RS 744 221-8943
Flávio Aros PR 850 223·2893 Parlamentar DF Oab. Fone
Jalles Rihciro BA 214 22.1-6843
Mauro Sampaio CE 356 311·5356 Alfredo (".ampo.~ MG **58 224-4903
Sér~io M:IC~ado CE 536 223·2448 Amir I.ando RO *35 225-1628
Tu~a Angel'ami SP 562 223-8448 Antônio Mariz PB *45 224-6997
Wilson Moreira PR 819 223·3098 Cid Sabóia de Carvalho CE **02 226-3488

Divaldo Suruagy AL *47 224-3884
* Gabinete localizado no Anexo m José Fogaça RS **07 226·7218

Márcio l.acerda MT *46 224-3373

PTB
Pedro Simon RS *18 226-4693
Ruy Bacelar BA *05 224-4684

AnnihaJ Teixeira MG 450 223-1845
l.ui7 Mort"ira BA 729 223.9548 * Gabinete localizado no Anexo 111
Matheus Ien~en PR 641 221·5543 ** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
Nohe/ Moura RO 835 221.0248 *** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

R()(Jri~ues IJalma MT 528 223·9598
PFLValJenor Guedes AP 848 221-3548

PT Francisco Rollemberg SE *24 225-8515
Hydekel Freitas RI Ed.Pr. 224-2934

J()S(i Fortunati RS *372 224-0403 João Rocha TO *13 224-4270
I.ourival Frl'itas AP *574 22;.Q470 Júlio Campos MT *36 224-4059
Maria Laura DF *475 22;-2737 Meira Filho DF *39 225-8257
Pnulo Bernardo PR *379 225-4664 Odacir Soares RO *29 224·7434
Pedro Tonelli PR *58.; 226.(l622 Raimundo Lyra PB 119 224-9834
Valdir Ganzer PA *484 225·3198

PSDB
PDC

Avenir Rosa RR 437 223-8().J8 Beny Veras CE *04 224-2884

Frand~;ro Silva RI 716 225-2601
Jutahy Magalhães BA ***53 224-9803
Mário Covas SP ***51 224-9903

OSclrio Santa Cruz GO 644 223-8548 Wilson Martins MS *34 224~53
!'edro Novais MA 813 221-6548

* Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
PL * Gabinete localizado no Anexo UI

NrlsCln Bornier RI 936 221-3148
*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

1~lhelro Tavares RA 812 2244493 PTBWellington Fagundcs MT 523 221·7945

PSB Jonas Pinheiro AP ***10 226-4392
José Eduardo PR ***08 311-4059

C~lio de Castro MG 462 224·7419 Levy Dias MS *28 224·3059
UhJurico Pinto BA *269 226-3641

PDT
PCdoB

Aldo Rebelo SP 924 223·3813
I.avoisier Maia RN F.d.Pr. 224-1964
Nelson Wedekin se *11 224-7834



BLOCO PARLAMENTAR

PL

Nelson Rornier Valdemar Costa
SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS
SecretArio Antonio Fernander Borges Manzan

Suplentes

SE!rgio Brito

JósE! Fortunati

Dejandir Dalpallquale
Etevalda Menezes

Fernando Bezerra Coelho
Odacir Klein

BasRio Villani
Daniel Silva

Gilson Machado

Paes Landim
Roherto Magalhães

PT

PDC

PDT

PMDB

Renito Gama
Elf.'!io Curvo
í~io Ferreira

Franci~o Dornelles
JOIIé Múcio Monteiro

COMISSÃO ESPECIAl. CONsTITU1DA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO D, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS
TRÂMITES NA CASA, RElATIVOS À
REGULAMENTAÇÃO DO ART•. l92

DA CONSTITUIÃO FEDERAL_
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Pre!lidente: Dcputado Renito Gama
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
Relator: Deputado César Maia

TItulares

J.eomar Ouintanilha

C.ésar Maia
JOIIé Dutra
José J.uiz Clerot
I.ur.'! Roberto Ponte

Sandra Starling

IJrc!lidcnte: Deputado Aí~CTO l?E BORBA (PDS)
I" Vice-IJn'!liclrnte: Deputado JOSE MOURA (BLOCO)
2" Vil'r-Jlrcsidcnte: Deputado TIDEI ~)E UMA (PMDB)

Hcl:ltor: Deputado ARTUR DA TAVOLA (PSDB)

Titulares Suplentes

BLOCO PART .AMENTAR

SecrC'tMifl: Myrna T.opes Pcreira de Oliveira
Fndcreço: Sala 16 - Anexo n - C.amara dos DeputadO!l
Fones: 311·6()~H!()93W6940 (Secrctftria)

223-?945 (Jlre!lidente)
311.(l937/l>942/6943

* OahinC'te localizado na Ala Alexandre C.osta
* Oahinete localizado na Ala Teotônio Vilela

** Gahincte locnlizado na Ala Afonso Arinos
*** Gahinete locali7ado na Ala Tancredo Neves

'.*** Gahinetc localizado na Ala Nilo C.oclho

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 965, DE 1991,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVID~CIAS".

PRN

Júnia Mari!lc MG *02 226-6939
Saldanha Dcrzi MS *01 223-3019

PDC

Ama7onino Mende!l AM *44 224-2009

PDS

F!lperidiao Amin se *2':J 224..so37

PT/PSB

Jostõ Paulo llisol RS ***59 221-1549

José Lourenço
Marcelino Romano Machado

PSDB

Carlrn~ Rntinho Ma!lsa Reraldo Boaventura
Chri!ltovam Ghiaradia Olrrion Júnior

Messias Góis
Raul Belém

Armnndo Fnria de Sá
Benito Oama
Fraldo Tinoco
José Moura

Alor<;io Vn!IConl'clos
Ilenriquc Eduardo Alves
Odacir Klein
Tidci de r.ima

Beto Mansur
Olrlos I.upi

PMDB

PDT

PDS

Antônio Britto
Luiz ('.arlos lJauly

Roberto Rollemherg
Ronivon Santiago

Paulo Ramos·
Paulo Portugal

Jnckson Pereira

Gastone Righi

Márcia Cibilis Vians
Valdomiro Lima

PDS

Fetter Júnior
Roberto Campos

Antônio Carlos M. Thame
Paulo Hartung

PTB

Rodrigues Palma
PT .

Jorge Uequed Paulo Mandari'

Aécio Borha
Cel!lo Bernardi

Artur da Távola
PSDB

pm

Osvaldo Melo
Ruberval Pilotto

José Fortunatti Paulo Bernardo

PDC

Paudcrney Avelino

PL

Jones Santos NevesOnairevcs Moura Paulo Almeida Ricardo IzarL..-____________ ----------------'



PL
Valdemar COllta Neto João Melll10 Neto

Serviço de C.omill!iÕcs Especiais: Anexo JJ - Sala 10 - Me
zanino
Secretário: Brunilde Liviero C.arvalho de Moraes
Ramaill: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAl. DESTINADA A DAR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N° 51/90 -

Prellidente: Ulvsses Guimarlles
I" Vicl'-I'residcnte: 11Iracl IJinheiro
]:J Vlrl'-Prellidente: Jutahy Júnior
R('lalor: Rooorto Magalhlies

Serviço de ComiR.'lncs R'lpeciais
I.ocal: Anexo 11 - Sala 10 - Me7anino
Ramais: 70M/7067(1052
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
COMTSSÃOFSPECIAJ,PARAPROFRRIRPARECER

AO PROJETO OH LEI N° 824, DE 1991 QUE
"RFGULA DIREITOS E OURIGAÇÓES

REI.ATIVOS À PROPRIF,DADR INDUSTRIAL
PREVISTO NA MENSAGEM ND 192/91

DO PODER EXECUTIVO
Prl'sidenle: Ol'plltado Alherto Ooldman
I" Vil·('·PH·silll~nle: Deputada Sandra Starling
'};' Vice-Presidente: Drputa(Jo Magalhães Teixeira
Relator: Ney I.opcs

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMFNTAR

I~ohcrto Balelltra

CardoS() Alves

Suplentes

C',ésar Maia
Gonzaga Motta

Manoel Moreira
Pinheiro I.andim

BLOCO PARLAMENTAR
CarlOll Roberto Massa

Ivànio Guerra
Jairo C'.aroeiro

Joao Maia

Israel Pinheiro (PRS) Antônio Britto
I.uiz Carlos SantOll Mauro Miranda
Maurílio Ferreira I.ima Pinheiro I.andim
Ulysses Guimarães Rita C'.amata

PDT

Miro Teixeira Beto Mansur
JOlIé Vicente Brizola Sérgio Gaudenzi

PDS

José Lourenço Adylson Motta
Osvaldo Melo Prisco Viana

PSDB

Jutahy Júnior Paulo IJartung

PTB

Jo..'\o Mendes Mário Chermont

PT

JC>.'lé Genoíno José Dirceu

PDC

Jairo Azi Sêrgio Brito

TItulares

. BLOCO PARLAMENTAR.

Daniel Silva (pRN) Alacid Nunes
Sandra Starling Cleonâncio Fonseca (PRN)
Roberto Magalhlles .Nan Souz'a
Roscana Sarney Waldir Guerra

PMDB

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Anf.'lio

PL

Valdemar Costa Neto Jarvis Gaidzinski

Serviço de ('.(>mis!iÕes Especiais: Anexo JJ - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Sfivio Avelino da Silva
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÁO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 55, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÁO FEDERAL

(AJUSTE FISCAL)"

Presidente: Deputado JOlIê Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
2!' Vice-lJrcsidente: Deputado J~ Lourenço
3° Vice-Presidente: Deputado C'.arrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

TItulares Suplentes

PMDB

Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
José Dutra
Luf.'l Roberto Ponte

Jutahy Júnior
Paulo Silva

João Mendes

Jaquell Wagner

Jo~ Maria Eymael

PDT

PDS

Clóvis ASllis
Paulo Ramos

C,ésar Bandeira
Paes Landim
Elfsio Curvo

Jo~ Santana de VallConeelos
Wagner do Nascimento

PMDB
Fernando Uezerra Coelho

João Almeida
JOlIé Luiz Clerot

I.uiz Tadeu I.cite

Francilleo Di6genell
JOlIé Teles

PSDB

Antonio CarlO!! Mendell Thame
Magalhãl's Teixeira

PTB

PDC

PT

Alherto Ooldman
M;Il"{'l~lo Barhieri
N(~lson Johim
Nelson Proença

Ihrllhim Ahi-Ackel
Rohcrto Cnmpos

C.arricm Júnior
l.iberato Catmclo

Sandra Starling

OilllOn Machado
,JO!!(' Carlo'! Aleluia
JO!!t Carloll VallConcelOll
Ney I.opcs
Oito Cunha



('.arlos Alherto Campista ('.ardOllO Alves
Déreio Knopp

('arrion JÚniot.
Mendonça Netto

Delfim NCI\O
José Lourenço

PDT

PDS

Felipe Mende~

Francisco Diógenes

Vladimir Palmeira

PTB

PT

PDC

Paulo Heslander

Paulo Bernardo

PSDB

Antonio CnrlO!' Mcndcll Thame

PTB

Jack.'lcm Pereira

José Maria Eymael"

. Jarvis Gaidzinski

PL

Roberto Balestra

Ribeiro Tavares

Gastone Righi

PT
Alofzio Mercadante

PDC

Francisco ('.oclho

PL

Flávio Rocha

Edson Fidélis

Vladimir Palmeira

José Maria Eymael

Jon,es Santos Neves

Serviço de ComisllÕ~s Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: l.uiz Cé,;ar Lima ('.osta
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 61, Q.E 1990, OUE "DISP()E
SOBRE A REMUNERAÇAO DOS DEPUTADOS

ESTADUAIS E DOS VEREADORES·

Serviço de ('nmi!'lllt)cs ElIpcciais: Anexo II - Sala 10- Me
l.anino.
Secretário: Sfivio Avelino dn Silva
Rnmai,;: 7(K>7 e 7066

COMISSÃO nSPHCIAL DESTINADA A PROFERIR
})ARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

. CONSTITmçÃO ND 56, DE 1991, OJlE "AU'RRA
DISPOSITIVOS DA CONSJITlJ1ÇAO FEDERAL

(I>hSltlKiULAMHNTAÇAO DA ECONOMIA)

IJresidl'nl"': Oeputaclo MaurOio Ferreira T.ima
In Vice- Prl'sid"nlc: Deputado Fáhio Meirclles
2" Vil'c-l)rc'Iillcnle: Dl'pulado Luiz Tadeu Leite
:l" Vkc·PresidC'nte: Dl.'pUlllcJO Vladimir llnlmcira
RC'lnlor: DC'putado Ney I.opcs

Titulare. Suplentes

Bl.OCO PARlAMENTAR

Presidente: Deputado Miro Teixeira
10 Vice-Presidente: Deputado Vital do Rego
2" Vice-l)residente: Deputado Antônio Britto
3" Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Deputado César Bandeira

AntÔnio Barbara Arno Magarinos
CéAAr Bandeira Augusto Farias
Gustavo Krauser Efraim Morais
Luciano Pizzato Murilo Pinheiro

PMDB

Antônio llritto Gonzaga Motta
José Luiz Clerot MaurOio Ferreira Uma
Marc~lo Barbieri Renato Vianna
NelllOn Jobim Tidei de Lima

PDT

Miro Teixeira Liberato C.aboclo
Vital do Rego Marino Clinger

PDS

Jo.'io de Deus Antunes Hugo Biehl
Jooo Tota João Rodolfo

PSDB

Magalhlies Teixeira Vittorio Medioli

PTB

Sólon Borges dos Reis Carlos Kayath

PT

Lourival Freitas José Dirceu

PDC

Pedro Novais Leomar Quintanilha

Pnes Tandim
Mlluric:i Mariano
Ney I.opcli
I)aulo Mnrinho

J.ui1 Tadeu leite
Milunlio Ferreira T.ima
Nl.'lsol1 Proença
Wallcr Nory

Mllrcia Cihilill Viana
Vuldomiro I.ima

Fl\hio MC'irelles
I~ohcrto ülm~

Adroaldo Streck

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi

Nelson Morro
Rlenato Johns.'IOn

PMDB

Edluardo Moreira
I1ermínio Calvinho

Luiz Soyer
TIdei de I.ima

PDT

Aroldo Góes
Beth Azize

PDS

('.arlos Azambuja
Marcelino Romano Machado

PSDB

Vittório Medioli

Titulares

B1.0CO PARI AMENTAR

Suplentes



PL
Ricardo Izar ' Wellington Fagundes

, ,

rviço de C'omil'lROc:'l E.~pcciais: Anexo'TI ~ Sal'a 10 - Me7.aniÍlo
, Secretário: JO:'lé Maria A. de C.astr

Ramais: 7066 e 706

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2.057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDtOENAS"

Presidente: Deputado DomingO:'! Juvenil
In Vice.J»rel'lidente: Deputado Jol\o Fàgundes
2" Vice-Pre:'lidente: Deputado l.ourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá

Titulares Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR

Serviço de ('.omis.~oesEspeciais - Anexo TI- Sala 10 - Me-
, 'zanino

,sCcretária: Elda CalheirO:'! Bispo
Ramal: 7069

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,

ALTERA OS PARÁGRAFOS SO, 6° E 1" DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ARTIGO 82, TODOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Prazo: 40 sesaOca • a partir de 04-12-91
Pre:'lidente: Deputado Renato Vianna
1° Vice-Presidente: Deputado João Henrique
'1:' Vice-Presidente: Deputado Magalhaes Teixeira
3" Vice-Presidente: Deputado C.arrion Júnior
Relator: Deputado Maurfcio Campos

TItulares Suplentes
BLOCO PARlAMENTAR

E1fscio Curvo
I.uciano Pinato
Ruben Bento
Sérgio Barcellos
Tadaloohi Kuriki

Domingos Juvenil
Juão Fagundes
Rillt Cmnata
1'~lirc Rezcnde

Beth Azize
Sidnt'y de Miguel

PMDB

PDT

Alacid Nunes
Átila l.ins

George Takimoto
lIeitor Franco

Tony Gcl

Armando CO:'!ta
Euler Ribeiro

lIermfnio Calvinho
Mauri Sérgio

Aroldo G6cs
Haroldo Sabóia

71: Gomes da Rocha
Osvaldo Coelho
Paulo Marinho
Pedro Valadares

João Henrique
Alofzio Santos
Renato Vianna
Tidei de Lima

PMDB

PDT

AntOnio Ueno
Leur I.omanto

S6rgio BarcellO:'!
Paulo Octávio

Jurandir Paixão
Luis Soyer

Mário Martins
Pedro Tassis

Maria ValadAo
TeresH Jucá

Fáhio Feldemann
Tuga Angerami

Franci~co Rodrigues

I.ourival Freitas

A\'enir Rosa

PDS

PSDB

PTB

PT

PDC

Omion Júnior
Valdomiro Lima

Ângela Amim PDSC.élia Mendcs
José lJlOgo
Prisco Viana

Edmundo Galdino PSDB
Osmânio Pereira

Magalhães Tcixeira

PTB
Alccste Almeida Onairevcs Moura

PT
Ric~"(I(' Moraes Sandra Starling

PDC

Pauderney AvelÍno Osório Santa Cruz

Elio Dalla-Vecchia
Edésio Frias

J086 Lourenço
Telmo Kirst

A6cio Neves

Carlos Kayath

Ed6sio Passos

Samir Tannus

F;"ívio Rocha

Célio de Castro

PI.

PSB

Josê Augusto Curvo

Uldurico Pinto

PL

Maurfcio C<1mpos Wellington Fagundes

Serviço de ('.omis.~sEspeciais - Anexo TI - Sala 10 - Me
zanino.
secretâria: Maria Helena Coutinho de Oliveira - ramais
7067 c 7066



, . .

DlARIO D.Q .(;ONG:RESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inchisàs as despesas de correio via terrestre)

SEçAo I (Câmara dos Deputados)

Semestral..................... Cr$ 70.000,00 até 31-3-92

SEÇÃO II (Senado Federal)

Semestral.................... Cr$ 70.000,00 até 31-3-92

Número avulso Cr$ 500,00 até 31-3-92

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagá

vel em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento

pela Caixa Econômica Federal- Agência - PAB-CEGRAF, con

ta corrente nO 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF

CEP: 70160

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728

na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordena

ção de Atendimento ao Usumio.



Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

1 EDIÇÃO DE HOJE: 136 PÁGINAS


