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OFÍCIOS

179/89-Do Senhor Senador NELSON CAR
NEIRO, Presidente do Senado Federal, comuni
cando a convocação de sessão conjunta, solene, para
o dia 10-5-89, às 15 horas,

185/89 - Do Senhor Deputado ROBERTO BA
LESTRA, comunicando estar reassumindo a Lide
rança do PDC - Partido Democrata Cristão.

REQUERIMENTOS

Do Senhor Deputado EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS, solicitando autorização para ausentar-se
do País, a partir de 17 do corrente mês.

Do Senhor Deputado NARCISO MENDES, soli
citando licença para tratamento de saúde, por 121
(cento e vinte c um dias), a partir de 26 de abril
de 1989.

COMUNICAÇÃO

Do Senhor Deputado VIVALDO BARBOSA,
Líder do Partido Democrático Trabalhista - PDT,
indicando o Senhor Deputado CHICO HUMBER
TO, para suhstituir o Senhor Deputado LYSÂ
NEAS MACIEL, como Vice-Líder.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Resolução n° 73-A, de 1989 (Do Sr.
Assis Canuto) - Dispõe sobre o reconhecimento
como serviço de cooperação interparlamentar as ati
vidades do Grupo Brasil-Cuba; tendo parecer da
Mesa pela aprovação.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Decreto Legislativo no 56, de 1989 (Do
Sr. Nelton Friedrich) - Susta o Decreto-Lei n"
2.452, de 29 de julho de 1988. o Decreto n" 96.758,
de 22 de setembro de 1988, e demais atos adminis
trativos neles fundados, que criam zonas de Proces-

sarnento de Exportação - ZPE e dão outras provi
dências.

Projeto de Lei Complementar n' 88, de 1989 (Do
Sr. Jofran Frejat) - Dispõe sobre o sistema de segu
rança pública, estabelece normas gerais de organi
zação da polícia civil nas unidades da Federação
e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar n" 89, de 1989 (Do
Sr. Adhemar de Barros Filho) - Determina crité
rios para o cálculo do número total de representantes
na Câmara dos Deputados e da representação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios para
cada legislatura.

Projeto de Lei Complementar n' 91, de 1989 (Da
Sr' Lúcia Braga) - Dispõe sobre programas habita
cionais financiadas pelo Setor Público.

Projeto de Lei Complementar no 93, de 1989 (Do
Sr. Doreto Campanari) - Define os produtos semi
elaborados (artigo 155, parágrafo 2', inciso X, alínea
a, da Constituição).

Projeto de Resolução n' 93, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Ademir Andrade
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 94, de 1.989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado AÍysson Paune1li
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 95, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Benito Gama a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução no 96. de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado César Maia a parti
cipar de missão cultural no exterior.

Projeto de Lei n' 1.994, de 1989 (Do Sr. Antero
de Barros) - Altera dispositivo da Lei n' 7.729,
de 16 de janeiro de 1989, que "cria Juntas de Conci
liação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Traba
lho, define jurisdições", e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 2.070, de 1989 (Do Sr. Carlos
Alberto Caó) - Concede benefícios aos ex-inte
grantes do Batalhão de Suez e dá outras providên
cias.

Projeto de Lei n" 2.072, de 1989 (Do Sr. Ãlvaro
Valle) - Regulamenta a profissão de arqueólogo
e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 2.079, de 1989 (Da Sr' Sandra
Cavalcanti) - Define a instituição de adoção, esta
belece exigências e cria as normas e processos para
sua efetivação.

Projeto de Lei n' 2.080, de 1989 (Do Sr. Theodoro
Mendes) - Altera dispositivo da Lei n' 3.807, de
26 de agosto de 1960 (LOPS), para fim de eSúlbe
leeer privilégio previdenciário em favor 00 traba
lhador desempregado.

Projeto de Lei n' 2.081, de 1989 (Do Sr. Juarez
Marques Batista) - Institui a Poupança Agrária
e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 2.095, de 1989 ( Da Sr' Cristina
Tavares) - Assegura o direito à intimidade, na for
ma do artigo 5', inciso X, da Constituição, regula
o estabelecimento e funcionamento de bancos de
dados pessoais e dá outra providências.

Projeto de Lei n' 2.113, de 1989 (Do Sr. Daso
C:oimbra) - Proíbe a venda indiscriminada da cha
mada "cola de sapateiro" e de outros produtos a
base de benzeno.
. Projeto de Lei n' 2.124, de 1989 (Do Sr. Adhemar

de Barros Filho) - Dispõe sobre a eleição, nas
empresas de mais de 200 empregados, de um repre
sentante destes na intermediação entre'os interesses
do pessoal e os dos empregadores, e determina ou
tras providências.

Projeto de Lei n' 2.129, de 1989 (Do Sr. César
Maia) - Cria taxa de preservação ambiental.

Projeto de Lei no 2.130, de 1989 (Da Sr' Lúcia
Braga) - Dispõe sobre a aposentadoria propor
cional de que trata o parágrafo 1" do artigo 202
da Constituição.

Projeto de Lei n' 2.132, de 1989 (Do Sr. José
Luiz de Sá) - Altera o artigo 8' da Lei n' 5.107,
de 13 de setembro de 1966, que "cria o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e dá outras provi
dências" .

Projeto de Lei n' 2.134, de 1989 (Do Sr. José
Luiz de Sá ) - Dispõe sobre o trabalho aos domin
gos e nos dias feriados civis e religiosos.

Projeto de Lei n" 2.140, de 1989 (Do Sr. Eliel
Rodrigues) - Introduz modificação no artigo 180
do Código Civil. tornando obrigatória a apresen
tação de certidão negativa de doença sexualmente
transmissível, pelos requerentes de habilitação para
casamento. e determina outras providências.

Projeto de Lei n' 2.141, de 1989 (Do Sr. Daso
Coimbra) - Dispõe sobre extradição (artigo 5'. inci
so LI. da Constituição).

Projeto de Lei n" 2.147, de 1989 (Do Sr. Ricardo
Izar) - Dispõe sobre greve nos serviços ou ativi
dades essenciais e dá outras providências.



· 2604 Quinta-feira 27

Projeto de Lei n' 2.149, de 1989 (Da Sr' Dirce
Tutu Quadros) -Concede ao trabalhador, pela pas
sagem de seu aniversário nataIfcio, a licença de 1
(um) dia de trabalho.

Projeto de Lei n' 2.151, de 1.989 (Da Sr' Cristina
Tavares) - Regula o inciso XXVII do artigo 7'!
da Constituição Federal, que trata da proteção ao
trabalhador em face da automação e determina ou
tras providências.

Projeto de Lei n' 2.153, de 1989 (Do Sr. Francisco
Amaral) - Dispõe sobre servidores eleitos para car
gos de administração sindical.

Projeto de Lei n' 2.156, de 1989 (Do Sr. Freire
Júnior) - Dispõe sobre a elaboração de estudos
prévios c a realização de plebiscito quando se pre
tenda a implantação de obras públicas ou particu
lares e quaisquer atividades que produzam efeitos
capazes de degradar o meio ambiente.

Projeto de Lei n' 2.161, de 1989 (Do Sr. Flávio
Rocha) - Regulamenta o artigo 185, inciso I, da
Constituição, definindo a pequena e a média pro
priedades.

Projeto de Lei n'! 2.162, de 1989 (Do Sr. Flávio
Rocha) - Regulamenta o artigo 239, parágrafo 4',
da Constituição, dispondo sobre o financiamento
do seguro-desemprego pelas empresas de maior ro
tatividade de mão-de-obra.

Projeto de Lei n' 2.167, de 1989 (Do Sr. Arnaldo
Faria de Sá) - Dispõe sobre a profissão de Aten
dente de Enfermagem.

Projeto de Lei n' 2.168, de 1989 (Do Sr. Daso
Coimbra) - Dispõe sobre o pagamento do adicional
de remuneração, na forma do artigo 7', inciso XXIII,
da Constituição.

Projeto de Lei n' 2.171, de 1989 (Do Sr. Doreto
Campanari) - Regula o comodato rural de bens
públicos, nos termos do parágrafo único do artigo
189 da Constituição.

Projeto de Lei n' 2.173, de 1989 (Do Sr. Doreto
Campanari) - Veda a dispensa de empregado sindi
calizado, candidato em eleições sindicais, na forma
do artigo 8', inciso VIII. da Constituição.

Projeto de Lei n" 2.174, de 1989 (Do Sr. Doreto
Campanari) - Disciplina a aplicação da eqüidade
na cobrança do Imposto sobre a Renda incidente
sobre proventos de qualquer natureza, nos termos
do art. 150 da Constituição.

Projeto de Lei n' 2.182. de 1989 (Do Sr. Nelton
Friedrich) - Dispõe sobre o direito de greve e dá
outras providências.

Projeto de Lei n' 2.186, de 1989 (Da Sr" Anna
Maria Rattes) - Dispõe sobre a proteção do mer
cado de trabalho da mulher e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 2.194, de 1989 (Do Sr. Tadeu
França) - Dispõe sobre a revisão dos valores de
proventos e pensões de servidores públicos, prevista
nos parágrafos 4' e 5' do artigo 40 da Constituição
Federal.

ERRATA

(Republica-se em virtude da anexação do PL n"
1.955/89)

Projeto de Lei n' 1.149, de 1988 (Do Sr. Geraldo
Alckmin Filho) - Institui o Código de Defesa do
Consumidor, e dá outras providências.

IV - Peqneno Expediente

NILSON GIBSON - Inclusão da atividade
Transportes nos Fundos de Desenvolvimento Regio
nal.

JOÃO AGRIPINO - Real natureza do discurso
proferido pelo orador contestado pela Deputada Lú
cia Braga em manifestação no Pequeno Expediente
da sessão de 25 do corrente mês.

JORGE UEQUED - Realização, pela Comissão
de Saúde, Previdência e Assistência Social da Câma
ra dos Deputados, do Simpósio Nacional sobre Pre
vidência Social.

WILSON CAMPOS - Recuperação, pelo Go
verno Miguel Arraes, do Banco do Estado de Per
nambuco.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

CAIO POMPEU - Escolha, mediante eleições
prévias, do Senador Mário Covas para candidato
do PSDB à Presidência da República.

VINÍCIUS CANSANÇÃO-Evasão de técnicos
e cientistas brasileiros para o exterior. Urgente im
plantação do Plano de Cargos e Salários da Em
brapa.

VALMIR CAMPELO - Realização da Conven
ção Regional do PTB do Distrito Federal.

ALDO ARANTES - Bicentenário da Inconfi
dência Mineira e da morte de Tiradcntes.

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Ofereci
mento de sugestão ao Deputado Aldo Arantes para
efetivação de sua pretensão.

FLORESTAN FERNANDES - Descumpri
mento. pela Petrobrás, de preceito constitucional
sobre adoção de jornada de seis horas para trabalho
realizado em turno ininterrupto.

NILSO SGUAREZI - Criação do Estado do
Triângulo.

ADYLSON MOTTA - Regulamentação do di
reito de greve.

ADROALDO STRECK - Razões do processo
nacional de hiperinflação. Incompetência adminis
trativa do Presidente da República.

JAYME PALIARIN - Desacertos da atuação
do Sr. Jair Meneguelli.

ERNESTO GRADELLA -Movimento grevista
no País dccorrentc da injusta política econõmica
do Governo Federal. Repúdio à prisão de diretores
do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Soli
dariedade às categorias de trabalhadores em greve.

IRMA PASSONI - Eclosão de movimentos gre
vistas decorrentes da ausência de política econômica
e salarial no País.

MANOEL CASTRO - Congratulaçóts à Câma
ra dos Deputados pcla aprovaçãO da legislação elei
toral.

OTTOMAR PINTO -Intolerância do Governo
de Roraima no tratamento dispensado a movimen
tos grevistas no Estado.

ELIAS MURAD - Prévia consulta à totalidade
da população mineira para criação do Estado do
Triângulo.

WALDECK ORNÉLAS - Criação do Parque
NaclOnal Mannho de Abrolhos. Transformação de
Caravelas, Estado da Bahia, em centro nacional de
estudos da biologia marinha. Construção de acesso
rodoviário à região.

SAMIR ACHÓA (Reitrado pelo orador para re
visão.) - União dos países do mundo em torno
da busca de paz para o Llbano. Agradecimento ao
Governo francês pela solidariedade prestada ao po
vo libanês.

JOSÉ COSTA (Reclamação) - Obrigatoriedade
da publicação, pela Mesa Diretora. da real situação
salarial dos Parlamentares e dos servidores da Casa
tendo em vista notícias inverídicas reiteradament~
publicadas pela imprensa nacional a respeito do as
sunto.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Agradecimento
do funcionalismo da Casa pela decisão da Mesa Di
retora da Câmara dos Deputados de estabelecer iso
nomia de vencimentos com os servidores do Senado
Federal.

BOCAYUVA CUNHA - Processo de estagna
ção da economia nacional. Esperança popular de
corrente da candidatura do Sr. Leonel Brizola à
Presidência da República.

MARCOS QUEIROZ - Importância para o
Nordeste da absorção do Planalsucar pela Embrapa.

LÍDICE DA MATA-Responsabilidade do Go
verno Federal pela sucessão de movimentos gre
vistas no País.

MENDES RIBEIRO - Irritação do PT pela
anunciada infiltração em seus quadros.

VICTOR FACCIONI - Obstáculos criados para
a aquisição da casa própria com a correção pelo
rendimento da caderneta de poupança da renda exi
gida dos pretendentes.

Abril de 1989

DENISAR ARNEIRO - Inviabilização de com
posição, entre progressistas e moderados do PMDB,
para escolha do candidato do partido à Presidência
da República.

IVO MAINARDI - A pesquisa agropecuária
e a dívida social.

FRANCISCO AMARAL - Oportunidade da in
dicação do Dr. José Ricardo Baitello para a Subse
cretaria para Assuntos do Governo do Estado de
São Paulo em Brasilia, Distrito Federal.

JOSÉ GENOÍNO - Solidariedade aos estiva
dores do porto de Santos. bancários, professores
e metalúrgicos,em greve.

LEONEL JULIO - Decisão do Tribunal de Con
tas do Estado de São Paulo sobre insubsistência de
processos movidos contra o orador.

ÁTILA LIRA - Solidariedade aos professores
piauienses da rede pública de
l' e 2' Graus em greve por melhoria salarial e recupe
ração c reorganização das escolas do Estado.

CARLOS VINAGRE - Eqüitativa distribuição,
pelo Projeto Grande Carajás, de recursos destinados
aos des~nvolvimento ~a região Araguaia-Tocantins.

JOSE LUIZ DE SA - Negligência dos Legisla
dores na regulamentação dc normas constitucionais
assccuratórias dos direitos dos aposentados.

VLADIMIR PALMEIRA - Anistia para os tra
balhadores demitidos da Companhia Siderúrgica
Nacional.

MAGUITO VILELA -Aprovação, pela Comis
são do Trabalho da Câmara dos Deputados. de pro
jeto de lei estabelecedor de novo valor do salário
mínimo.

MANUEL DOMINGOS - Minimização, pelo
Ministro Leônidas Pires Gonçalves, do Exército, do
processo de degradação ecológica na Amazõnia e
seus impactos nas condições ambientais do mundo.

ASSIS CANUTO - Concessão, pela Justiça Fe
deral, de liminar suspensiva do monopólio conferido
à empresa MS Mineração para aquisição da cassite
rita produzida no garimpo da linha C-75. em Arique
mes, Estado de Rondônia.

PAULO PAIM - Omissão do Governo Federal
diante dos movimentos grevistas. Responsabilidade
do Poder Legislativo na definição da política salarial.
Demora na implantação da reforma agrária. Fala
final do filme "O Grande Ditador".

EVALDO GONÇALVES - Revisão da atual
estraté&,ia de ação do SUDS no Estado da Paraíba.

CHAGAS NETO - Ocorrência de surto de malá
ria em Porto Velho, Estado de Rondônia.

OSMAR LElTÃO - Segundo ano da adminis
tração do Governo Moreira Franco, Estado do Rio
de Janeiro.

OSVALDO SOBRINHO - Ampliação. pelo
Tribunal Superior do Trabalho, de órgãos jurisdi
cionais no Estado de Mato Grosso.

SOTERO CUNHA - Urgente estabelecimento
de negociações entre trabalhadores e empresários
como condição para a tranqüilidade nacional.

GONZAGA PATRIOTA - Transcurso do 70'
aniversário de fundação do Jornal do Commcrcio,
Recife. Estado de Pernambuco.

ONOFRE CORRÊA - Trabalho jornalístico de
senvolvido pelo periódico Sinais dos Tempos, edita
do pela Diocesse de Imperatriz. Estado do Mara
nhão.

JOSÉ TINOCO - Apoio do Governo Federal
ao setor avícola.

ARNOLD FIORAVANTE - Finalidade da via
gem do Prof. Edevaldo Alves da Silva, Presidente
das Faculdadcs Metropolitanas Unidas e da Rede
Capital de Comunicações, aos Estados Unidos da
América do Norte.

FERES NADER - Sugestões para a normaliza
ção do abastecimento de carne bovina no País.

COSTA FERREIRA-Estimativas da Organi
zação Mundial de Saúde sobre incidência de abortos
e decorrente mortalidade feminina no País.
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MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Regozijo do
orador pela legalização do Sindicato Independente
Solidariedade, Polônia.

VILSON SOUZA - Descrédito da classe polCtica
nacional.

NELTON FRIEDRICH - Manifesto do Movi
mento Sindical dos Trabalhadores Rurais do Estado
do Paraná para a adoção, pelo Governo Federal,
de providências viabilizadoras da" atividades dos pe
quenos produtores agrícola~,.

SALATlEL CARVALHO - peja
Cdmara do:; Deput.ado:·;. de projeto de n~glda-

mentad,or do proce;~sso das cll::if;ôes presidenciais.
JOSE MOURA - Transcurso do 7()" aniversário

de fundação do Jornal do Comércio, , Recife, Esta·
do de Pe.rnambuco.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Transcurso do 20'!
aniversário da Empresa Brasileira dos Correios e
Telégrafos.

LUIZ GUSHIKEN - Imediata reabertura de ne
gociações entre o Govcrno Federal e os servidores
do Banco do Brasil, do Banco Central e da Caixa
Econômica Federal.

DARCY DEITOS - Insensibilidade governa
mental para com a problemática da produção leiteira
nacional.

DORETO CAMPANARI-Manobras políticas
do Presidente José Sarney desestabilizadoras da uni
dade partidária do PMDB.

SOLON BORGES DOS REIS - Necessidade de
abcrtura de negociações entre o Governo do Estado
de São Paulo e o magistério paulista em greve.

BERNARDO CABRAL-Artigo "O Assassi
nato de Cláudio Santoro", de autoria do escritor
Marcelo Cãmara, publicado pclo Jornal de Brasília,

V - Grande Expediente

FELIPE MENDES - Reabertura do debate so
bre o sistema de governo adequado para o País.
Antecipação para 1990 de plebiscito sobre o sistema
de governo, em concomitância com as eleições parla
mentares.

JOÃO DE DEUS ANTUNES - Requisitos bási
cos para definição de lei agrícola neutralizadora do
sentimento de frustração reinante na agricultura bra
sileira.

JESUALDO CAVALCANTl- Saudação aos
defensores da criação do Estado do Triângulo. Res
gate da dívida social do Brasil. Existência de cons
ciência nacional sobre aproveitamento da Amazô
nia, sem degradaçãodo meio ambiente. Índice de
analfabetismo no Pais. A eleição do futuro Presi
dente da República como forma de encontro do
Estado com a Nação.

VI - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: RICARDO
IZAR, JOSÉ GENOÍNO, DIRCE TUTU QUA
DROS, OSVALDO SOBRINHO, CRISTINA TA
VARES, NILSON GIBSON, ANTÓNIO SALIM
CURIATI, FRANCISCO AMARAL, HORÁCIO
FERRAZ, FREmE JÚNIOR, LUIZ HENRI
QUE, MATHEUS IENSEN, CAIO POMPEU
FLÁVIO ROCHA, LÚCIA VÃNIA, GERSON
MARCONDES, NELTON FRIEDRICH, AR
NALDO FARIA DE SÁ. DASO COIMBRA, DO
RETO CAMPANARI.

MILTON REIS (Pela ordem) - Conveniência da
revisão, pela Comissão Nacional Executiva do
PMDB, do edital convocatório de convenção do par
tido, por contrário ao estatuto partidário.

(Posse do Deputado Nosser Almeida.)

Comunicações das Lideranças

CARLOS CARDINAL (Como Líder)-Comu
nicação sobre realização, pelo Conselho Monetário
Nacional, dc reunião para fixação do preço mínimo
do trigo. Conveniência da vinculação da política de
preços Il!ínimos cC!m a política salarial.

OCTÁVIO ELÍSIO (Como Líder) - Comunica
ção sobre descabimento da concomitância de reali
zação de consulta plebiscitária ~o povo mineiro com
as eleições presidenciais.

RICARDO IZAR (Como Líder) - Comunica
ção sobre atuação conjunta do Partido dos Trabalha
dores e Central Onica dos Trabalhadores na quebra
de sigilo bancário e desmandos políticos adminis
trativos da Prefeitura Municipal de São Paulo.

AMARAL NETTO (Líderl - Comunicação so
bre rcpüdki à campanha da ;it~n1:c;tia Ink:rnacional
contra ~~ pena de morte fi') Br85il e no rnundo.

CRISTiNA TAVARES (Peiclordemi-Legali
dadc e moralidade do recolhimento. pelo PT: de
dinheiro dos seus militantes ou de empreiteiros.

RICA RDO IZAR (Pela ordem) - Configuração
de irregularidade seja no recebimento de dinheiro
de empreiteiros seja na utilização de recursos da
Prcfeitura Municipal de São Paulo.

HAROLDO LIMA (Líder) - Comunicação so
bre ausência de comemorações nacionais pelo trans
curso do bicentenário da Inconfidência Mineira e
da morte de Tiradentes.

OCTÁVIO ELÍSIO (Pela ordem) - Existência
de requerimento, de autoria do orador, para a reali
zação, no próximo dia 10 de maio, de sessão do
Congresso Nacional em homenagem à Inconfidência
Mineira.

ELIAS MURAD (Pela ordem) - Proferimento,
pelo orador, no dia 17 passado, de discurso comemo
rativo à passagem do bicentenário da Inconfidência
Mineira.

JOSÉ LOURENÇO (Líder) - Comunicação so
bre preocupações do PFL com a transformação das
greve§ em instrumento de ação política.

PLINIO ARRUDA SAMPAIO (Líder)-Co
municação sobre ausência de resposta do Mineiro
Leônidas Pires Gonçalves, do Exército, à solicitação
de esclarecimentos, do orador, acerca de acusações
contra o PT.lmprocedência das acusações do Depu
tado Ricardo Izar contra o PT.

RICARDO IZAR (Pela ordem) - Confirmação,
pelo Deputado Plínio Armda Sampaio, da destina
ção, pelos ocupantes de cargos em comissão na Pre
feitura de São Paulo, de parcela da remuneração
correspondente para o PT e da utilização da máquina
admilJistrativa municipal para fins políticos.

PLINIO ARRUDA SAMPAIO (Pela ordem)
Natureza voluntária da contribuição dada ao PT.
Cessão dos próprios da Prefeitura paulistana a todos
os partidos políticos,

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Característi
cas programáticas da adesão de militantes ao PT.
Enxugamento da máquina administrativa municipal
de São Paulo.

JOSÉ TAVARES (Como Líder) - Comunicação
sobre manifesto do Movimento Cívico pela Unidade
de Minas acerca da inoportunidade do plebiscito
para a criação do Estado do Triângulo.

TARZAN DE CASTRO (Como Líder)-Co
municação sobre decisão do PDC de não-acolhi
mento da filiação do Sr. Ronaldo Caiado em seus
quadros.

JOFRAN FREJAT (Pela ordem) - Inveraeidade
de declaração, feita no plenário da Casa, sobre filia
ção do Sr. Ronaldo Caiado ao PFL.

FERNANDO SANTANA (Como Líder)-Co
municação sobre inquietação social em decorrência
de movimentos grevistas.

ARNALDO FARIA DE SÁ (Líder)-Comu
nicação sobre prorrogação de prazo para entrega
de declarações do Imposto de Renda.

CÉSAR- CALS NETO (Líder) - Comunicação
sobre perplexidade nacional ante os movimentos
grevistas. Urgente definição da política salarial.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Comuni
cação do Presidente do Senado Federal sobre convo
cação de sessão do Congresso Nacional a realizar-se
hoje, às 18h30min. Votação e aprovação de requeri
mento para inversão da Ordem do Dia, com a apre
ciação do Projeto de Lei n' 1.710-A, de 1989, em

primeiro luear. Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei n' 1.710-A, de 1989.

THEODORO MENDES - Parecer, em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, às emendas de plenário ao Projeto de Lei n'
l.71O-A, de 1989.

JOSÉ LUIZ MAIA -Parecer, em substituição
à Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior
e Índio. às emendas d," plemirio ao Projeto de Lei
n' 1.710-A, de 1989.

ASSIS Cf'J"JLTTO (Pela ordem) - Exi,ténda de
projeto de lei de autorl8. do orador sobre :J.. regulaR
rnentação do art. 159 da Constituição,

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Assis Canuto.

JOSE LUIZ MAIA (Pela ordem) - Compromis
so de referência do projeto de lei do Deputado Assis
Canuto no seu Relatório.

MARCOS FORMIGA - Parecer, em substitui
ção à Comissão de Finanças, às emendas de plenário
ao Projeto de Lei n...... 1.71O-A, de 1989.

JOSÉ LINS (Pela ordem) -Inclusão do setor
Serviços entre os beneficiários dos Fundos criados
pelo projeto. Louvor ao trabalho desenvolvido pelas
bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

PRESIDENTE{Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Dep.utado José Lins.

JOSE DUTRA - Encaminhamento da votação.

CRISTINA TAVARES (Pela ordem) - Apoio
do PSDB ao projeto em votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e aprovação do Substitutivo oferecido pelo Relator
em substituição à Comissão de Desenvolvimento
Urbano, Interior e Índio. Prejudicialidade das de
mais emendas oferecidas ao Projeto. Votação e
aprovação da redação final do Projeto de Lei n'
1.nO-A, de 1989. Votação, em discussão única, do
Projeto de Decreto Legislativo n' 27-A, de 1988.

ISRAEL PINHEIRO (Pela ordem) - Retirada
de emenda oferecida pelo orador ao Projeto de De
creto Legislativo n'" n-A, de 1988.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Israel Pinheiro,

ISRAEL PINHEIRO (Pela ordem) - Não en
quadramento do projeto de decreto legislativo entre
as matérias passíveis de tramitação em regime de
urgência previstas no art.147 do Regimento Interno.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Israel Pinheiro.

ISRAEL PINHEIRO (Pela ordem) -Clara defi
nição regimental da natureza de urgência.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Israel Pinheiro,

CHICO HUMBERTO (Pela ordem) - Amparo
do requerimento de urgência apresentado pelo ora
dor no art. 192, UI, do Regimento Interno.

MICHEL TEMER (Pela ordem) - Ordem dos
oradores a favor e contra a matéria no encaminha
mento da votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Michel Temer.

MICHEL TEMER, CHICO HUMBERTO, IB
SEN PINHEIRO, EUCLIDES SCALCO, JOSÉ
LOURENÇO - Encaminhamento da votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Prejudi
cialidade de requerimento para votação nominal de
emenda oferecida em plenário ao Projeto de Decre
to Legislativo n" 27-A, de 1988, em face da retirada
da emenda.

ELIAS MURAD (Pela ordem) - Voto contrário
à divisão do Estado de Minas Gerais.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e rejeição do projeto de Decreto Legislativo n' 27-A,
de 1988.

CHICO HUMBERTO (Pela ordem) - Pedido
de verificação de votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~ Deferi
mento da verificação de votação.

SÉRGIO WERNECK (Pela ordem) ~ Conve
niência do acionamento das campainhas para convo
cação dos Deputados ao Plenário.
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Suspen
são da sessão.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reaber
tura da sessão. Realização da verificação de votação.

TARZAN DE CASTRO (Pela ordem) - Desti
nação de tempo ao PDC, para encaminhamento da
votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Negativa
de concessão de tempo solicitada.

EUCLIDES SCALCO, CHICO HUMBERTO,
ELIAS MURAD, IBSEN PINHEIRO, TARZAN
DE CASTRO, PAULO DELGADO, HAROLDO
UMA, RONARO CORRÊA (Pela ordem) - De
claração de voto das bancadas do PSDB, PDT, PTB,
PMDB, PDC, PT, PC do B e PFL.

(Procede-se à votação.)

NOSSER ALMEIDA (Pela ordem) - Manifes
tação de voto "sim" à matéria em votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Registro
do voto do Deputado Nosser Almeida.

ARTUR UMA CAVALCANTI, PAULO SID·
NEI GERALDO FLEMING (Pela ordem) - Re·
gistro do voto proferido na votação em curso.

GENEBALDO CORREIA (Pela ordem) - Em
penho das Lideranças para imediata votação do no
vo Regimento Interno para evitar apreciação de ma·
térias não preenehedoras das exigências regimentais
para trarnitaçã0cFm regime de urgência.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convite
aos Líderes partidários para reunião, às 10h do dia
27 do corrente, destinada à apreciação do Regimen·
to Interno da Casa.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

AMAURY MÜLLER (Pela ordem) - Oportu
nidade da autocrítica do PMDB na elaboração da
pauta da Ordem do Dia.

DORETO CAMPANARI (Pela ordem) - Reti
ficação do voto proferido na matéria em votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Doretq Campanari.

ELIEL RODRIGUES (Pela ordem) - Encerra·
menta do processo de votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejeição
do Projeto de Decreto Legislativo n" 27·A, de 1988.

MANOEL CASTRO (Pela ordem) - Aprovação
do voto do eleitor em trânsito no projeto de lei
regulador das eleições presidenciais.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Prorro
gação da sessão para prestação de homenagem ao
Jornal do Commercio.

vn - Homenagem

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Registro
da presença de Diretores do Jornal do Commercio
na Casa.

JOSÉ CARLOS VASCONCELOS, NILSON
GIBSON, PAULO MARQUES, EGÍDIO FER·
REIRA LIMA, GONZAGA PATRIOTA 
Transcurso do 70' aniversário de fundação do .TornaI
do commercio, Recife, Estado de Pernambuco.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Solidarie
dade da Mesa às homenagens prestadas pela Casa
ao ensejo do transcurso do 70' aniversário de funda·
ção do Jornal do Commercio.

Abril de 1981}

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Anúncio
de recebimento de declaração do Sr. Augusto Carva·
lho justificadora da ausência do orador durante a
votação do Projeto de Decreto Legislativo n' 27-B,
de 1988.

PRESIDENTE'(Inocêncio Oliveira) - Comuni·
cação do Presidente do Senado Federal sobre reali·
zação de sessão solene do Congresso Nacional no
dia 27, ás lOh.

VIII - Encerramento

2- ATOS DA MESA
a) Nomeações - Margarida Maria Maciel Mari

nho, Ornar de Araújo Lima.
b) Designações - Alba de Castro da Malta, Karla

Borges Ferreira da Silva, Jandyra Ferreira Vaz Tor·
res, Uilza Maria Guerra Neves, Jorge Pinto Castel\o
Branco de Carvalho, Maria Auxiliadora Montene
gro Studard, Rejane Salete Marques, Maria Luiza
Barreto da Rocha, Anã Clara Fonseca Serejo. Marly
Alvim Cerri, Virgínia Astrid Albuquerque de Sá
e Santos, Sheila Alice de Britto Sodoma da Fonseca.

c) Alteração - Ornar de Araújo Lima.
d) Apostila - Arlette de Souza Filho.

3- ÍNDICE

4 - MESA (Relação dos Membros)

5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES (Relação dos
Membros)

6 - COMISSÕES TÉCNICAS (Relação dos
Membros)

Ata da 46~ Sessão, em 26 de abril de 1989
Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente;

Wilson Campos, Segundo Vice-Presidente; Feres Nader, Suplente de Secretário;
Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário; José Melo, Suplente de Secretário.

ÀS 13 HORAS COMPARECEM os SENHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Luiz Henrique
Edme Tavares
Carlos Cotta
Ruberval Piloto
Feres Nader
Floriceno Paixão
Arnaldo Faria de Sá
José Melo

Acre

Alércio Dias - PFL; João Maia - PMDB.

Amazonas

Bernardo Cabral - PMDB; Beth Azize - PSDB;
José Dutra - PMDB; José Fernandes - PDT.

Rondônia

Arnaldo Martins - PMDB; Assis Canuto - PFL;
José Guedes - PSDB.

Pará

Aloysio Chaves - PFL; Amilcar Moreira - PMDB;
Arnaldo Moraes - PMDB; Carlos Vinagre - PMDB;
Domingos Juvenil - PMDB; Gabriel Guerreiro 
PMDB; Jorge Arbage - PDS.

Tocantins

Alziro Gomes - PFL; Ary Valadâo - PDS; .Moisés
Avelino - PMDB.

Maranhão

Antonio Gaspar - PMDB; Costa Ferreira - PFL'
Eliézer Moreira - PFL; Enoc Vieira - PFL' José
Carlos Sabóia - PSB; Wagner Lago - PMDB. '

Piauí

Felipe Mendes - PDS; Jesualdo Cavalcanti - PFL;
José Luiz Maia - PDS; Myriam Portella - PDS.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; César Cals Neto - PSD;
Expedito Machado - PMDB; Firmo de Castro 
PMDB; Furtado Leite - PFL; Gidel Dantas - PDC;
José Lins - PFL; Lúcio Alcântara - PFL; Osmundo
Rebouças - PMDB; Raimundo Bezerra - PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PMDB; Henrique Eduardo Al
ves - PMDB; Ney Lopes - PFL; Vingt Rosado 
PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Antonio Mariz - PMDB;
João Agripino - PMDB; Lúcia Braga - PDT.

Pernambuço

Artur de Lima Cavalcanti - PDT; Egídio Ferreira
Lima - PSDB; Fernando Bezerra Coelho - PMDB;
José Carlos Vasconcelos - PMDB; José Jorge - PFL;
José Moura - PFL; Nilson Gibson - PMDB; Ricardo
Fiuza-PFL.

Alagoas

Antonio Ferreira - PFL; Eduardo Bomfim - PC
do B; Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Bosco França - PMDB; Gerson Vilas Boas 
PMDB; Messias Góis - PFL.

Bahia

Ângelo Magalhães - PFL; Celso Dourado 
PMDB; Domingos Leonelli; - PSB; Fernando Santana
- PCB; Genebaldo Correia - PMDB; Haroldo Lima
- PC do B; Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro - PDC;
João Alves - PFL; Jonival Lucas - PDC; José Lou
renço - PFL; Leur Lomanto - PFL; Manoel Castro
- PFL; Miraldo Gomes - PDC; Uldurico Pinto 
PMDB; Virgildásio de Senna - PSDB.

Espírito Santo

Lurdinha Savignon - PT; Nelson Aguiar - PDT;
Nyder Barbosa - PMDB.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PL; Amaral Netto - PDS' Anna
Maria Ratles - PSDB; Artur da Távola - PSDB;
Bocayuva Cunha - PDT; César Maia - PDT' Daso
Coimbra - PMDB; Denisar Arneiro - PMDB; José
Carlos Coutinho - PL; José Luiz de Sá - PL' Llna
Salomão - PDT; Lysâneas Maciel - PDT; Márcia
Cibilis Viana - PDT; Márcio Braga - PMDB; Ro·
naldo Cezar Coelho - PSDB; Rubem Medina - PFL;
Sandra Cavalcanti - PFL; Simão Sessim - PFL; Vival
do Barbosa - PDT.
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Miuas Gerais

Bonifácio de Andrada - PDS; Chico Humberto 
PDT; Elias Murad - PTB; Israel Pinheiro - PMDB;
Mário Assad - PFL; Maurício Pádua - PMDB; Milton
Reis - PMDB; Octávio Elísio - PSDB; Oscar Corrêa
- PFL; Paulo Delgado - PT; Raimundo Rezende
-PMDB; Sílvio Abreu -PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - ; Agripino de Oliveira
Lima - PFL; Antônio Perosa - PSDB; Antônio Salim
Curiati - PDS; Arnold Fioravante - PDS; Dirce Tutu
Quadros - PSDB; Doreto Campanari - PMDB; Er
nesto Gradella - PT; Fernando Gasparian - PMDB;
Florestan Fernandes - PT; Francisco Amaral 
PMDB; Gastone Righi - PTB; Irma Passoni - PT;
João Herrmann Neto - PSB; José Carlos Grecco 
PSDB; José Genoíno - PT; Leonel Júlio - PTB; Mi
chel Temer - PMDB; Plínio Arruda Sampaio - PT;
Samir Achôa - PMDB; Ulysses Guimarães - PMDB.

Goiás

Aldo Arautes - PC do B; Antonio de Jesus 
PMDB; Jalles Fontoura - PFL; Maguito Vilela 
PMDB; Naphtali Alves de Souza - PMDB; Pedro Ca
nedo-PFL.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Carneiro 
PMDB; Geraldo Campos - PSDB; Jofran Frejat 
PFL; Márcia Kubitschek - PMDB; Maria de Lourdes
Abadia - PSDB; Sigmaringa Seixas - PSDB; Valmir
Campelo -PFL.

Mato Grosso

Antero de Barros - PMDB: Joaquim Sucena 
PTB; Jonas Pinheiro - PFL; Ubiratan Spinelli - PFL.

Mato Grosso do Sul

Juarez Marques Batista - PSDB: Plínio Martins 
PMDB; Rosário Congro Neto - PMDB.

Paraná

Alarico Abib -PMDB; Alceni Guerra-PFL; Dio
nísio Dal Prá - PFL; Ervin Bonkoski - PTB; Euclides
Scalco - PSDB; Hélio Duque - PMDB; José Tavares
- PMDB; Maurício Nasser - PMDB; Nelton Friedrich
- PSDB; Nilm Sgllarezi - PMDB; Renato Bcrnardi
- PMDB; Waldyr Pugliesi - PMDB.

Santa Catarina

Antonio Carlos Konder Reis-PDS; Artenir Werner
- PDS; Francisco Küster - PSDB; Victor Fontana
-PFL.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck; Adylson Motta - PDS; Amaury
Müller - PDT; Antônio Britto - PMDB: Antônio
Marangon - PT; Ibsen Pinheiro - PMDB: Ivo Mai
nardi - PMDB; João de Deus Antunes - PTB; Júlio
Costamilan- PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nel
son Jobim - PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo
Paim - PT; Victor Faccioni - PDS.

Amapà

Annibal Barcellos - PFL.

Roraima

Marluce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Feres Nader) - A lista de

presença registra o comparecimento de 196 Senhores
Dcputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da se"ão

anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O Sr. Arnaldo Faria d~ Sá, Suplente de Secretário.

servindo como 2' Secretário. procede à leitura da ata

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

da sessão antecedentc, a qual é, sem observações, assi
nada.

O SR. PRESIDENTE (Feres Nader) - Passa-se à
leitura do expediente.

O SR. NILSON GIBSON, servindo como l' Secre
tário. procede à leitura do seguinte.

111 - EXPEDIENTE
Ofícios

Do Sr. Senador Nelson Carneiro, Presidente do Sena
do Federal, nos seguiutes termos:
CNI179

Em 26 de abril de 1989

A Sua Excelência o Scnhor Deputado Paes de Andrade
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente.
Comunico a V. Ex' e. por seu alto intermédio. à

Câmara dos Deputados que csta Presidência convocou
sessâo conjunta, solene, a realizar-se no próximo dia
lO de maio, às 15 horas, no plenário dessa Casa. desti
nada a comemorar o bicentenário da Inconfidência Mi
neira e da morte heróica de seu mártir Joaquim José
da Silva Xavier - O Tiradentes.

Usarão da palavra, na oportunidade. os Senhores
Senadores Alfredo Campos, Afonso Arinos e Depu
tados Octávio Elísio e Oscar Corrêa.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' pro
testos de estima consideração - Senador Nelson Car
neiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Roberto Balestra. Líder do PDC,
nos seguintes termos:
Ofício n" 185/89-GL

Brasllia. 26 de abril de 1989.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes d~ Andrade
Digníssimo Presidente da
Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Comunico a V. Ex' que, nesta data. reassumi o exer

cício da Liderança do PDC.
Na oportunidade. renovo-lhc os protestos de conside

ração e apreço. - Deputado Roberto Balestra, Líder
do PDC.

Requerimentos
Do Sr. Deputado Ednardo Siqueira Campos, nos se

~uintes termos:
BrasI1ia. 14 de março de 1989

A Sua Excelência o Senhnr
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da
Oimara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 244. item I. do Regimento Interno.

solicito-lhe autorização para ausentar-me do País. por
período aproximado de 15 dias. a partir de 17 do corren
te mês. quando visitarei. a convite do Excc1entí,.simo
Senhor Governador do Estado do Tocantins. ," Estaàos
Unidos da América do Norte. França e Inglaterra. che
fiando a Dclegaçâo T~cnica para estudos sobre o plano
diretor da nova Capital do Estado do Tocantins.

Na oportunidade. renovo-lhe minhas cordiais sauda·
çdes. - Deputado Eduardo Siqneira Campos.

Do Sr. Deputado Narciso Mendes, nos seguintes ler
mos:

BrasI1ia. 26 de abril de 1989

Á Sua Excdencia o Senhor
Deputado Paes de Andrade
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Solicito a V. Ex". nos termos regimentais. licen\'a

para tratamento de saúde, por um período de 121 (cento
e vinte e um) dias. a partir de 26 de abril de 1989.
de acordo com atestado médico. que anexo.

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Exce
lência os meus protestos de consideração e apre,'o. De
putado Narciso Mendes.
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Departamento Médico

ATESTADO

Atestamos que o Senhor Deputado Narciso Mendes
de Assis está enfermo, devendo manter-se afastado de
suas atividades parlamentares. a fim de submeter-se
a tratamento médico, por 121 (cento e vinte e um)
dias, a partir de 26 de abril de 1989.

Brasília, 26 de abril de 1989. - Câmara dos Depu
tados - Dr. Francisco Pinheiro Rocha, Diretor da Coor
denação Médica -lram Dr, Ireu Maia Júnior, CRM
DF n" 1024 - CPF 001558021-00.

Comunicação
Do Sr. Deputado Vivaldo Barbosa, Líder do PDT,

nos seguintes termos:
Brasília. 26 de abril de 1989

Senhor Presidente.
Indico a V. Ex'. para substitui o Senhor Deputado

Lysâneas Maciel, como Vice-Líder. o Deputado Chico
Humberto. - Deputado Vivaldo Barbosa, Líder do
PDT.

Projetos

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N- 73·A, de 1989

(Do SI. Assis Canuto)

Dispõe sobre o reconhecimento como serviço de
cooperação interparlamentar as atividades do Gru
po Brasil - Cuba; tendo parecer da Mesa pela
aprovação.

(Projeto de Resolução n" 73. de 1989. a que se
refere o parecer.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I" É reconhecida como serviço de cooperação

interparlamentar o Grupo Brasil - Cuba.
Art. 2' O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu

Regulamento Interno. aprovado pelos seus membros.
cujas disposiçõcs deverão respeitar a legislação interna
em vigor c atuará sem ônus para a Câmara dos Depu
tados.

Art. 3' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O projeto busea dar caráter oficial ao Grupo Parla
mentar Brasil - Cuba. De fato um grupo de parlamen
tares já vem mantendo interçâmbio parlamentar e cultu
ral com a Assembléia Nacional Popular de Cuba, atra
vés de alguns de seus represcntantes; destarte com o
reatamento das relaçôes diplomáticas Brasil - Cuba.
seria altamente positivo que este Parlamento também
oficializasse através da instituição de~te Grupo suas re
lações com o Parlamento cubano. E o que pretende
o projeto. - Assis Canuto.

PARECER DO SENHOR 2" VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

O nobre Deputado Assh Canuto pretende. através
do projeto de resolção em exame, reconhecer como
serviço de cooperação interparlamentar o Grupo Brasil
-Cuba.

Prevê o art. 2' do projeto que o Grupo Parlamentar
rcger-sc-á pelo seu regulamento interno. aprovado pe
los seus membros. devendo suas disposições respeitar
a legislação interna em vigor. Estabelece. ainda. o refe
rido artigo que o Grupo Parlamentar atuara sem ônus
pllra a Cámara dos Deputados.

Afirma o Autor. em sua justificativa. que a medida
visa a dar um caniter oficial ao Grupo Parlamentar
Brasil - Cuba. vez que um grupo de parlamentares
já vem mantendo intercàmbio parlamentar e cultural
com a Assembléia Nacional Popular de Cuba. através
de alguns de seus representantes. Conclui. enfatizando.
que com <l reatamento das relações diplomáticas Brasil
- Cuba. será altamente positivo para o nosso Parla
mento oficializar também. através da instituiçâo deste
Grupo. suas relações com o Parlamento Cubano.

fI - Voto do Relator

É de nosso entendimento que a proposição atinge.
plenamente, o objetivo colimado, razão porque damos
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o nosso voto pela aprovação do projeto de resolução
em referência.

Sala das Reuniões da Mesa, 26 de abril de 1989.
- Deputado Wilson Campos, Relator.

lU - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje. presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Inocêncio
Oliveira, I' Vice-Presidente, Wilson Campos, 2' Vice
Presidente (relator), Luiz Henrique. l' Secretário. Ed
me Tavares, 2" Secretário, Carlos Cotta, 3° Secretário
e Ruberval Pilotto, 4" Secretário, aprovou o parecer
do relator, favorável ao Projeto de Resolução n' 73,
de 1989, do Sr. Assis Canuto, que "dispõe sobre o
reconhecimento como serviço de cooperação interparla
mentar as atividades do Grupo Brasil - Cuba".

Sala das Reuniões, 26 de abril de 1989. - Deputado
Paes de Andarde, Presidente da Câmara dos Deputados.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N? 56, de 1989

(Do Sr. Nelton Friedrich)

Susta o Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julho de
1988, o Decreto n' 96.758, de 22 de setembro de
1988, e demais atos administrativos neles fundados,
que criam Zonas de Processamento de Exportação
- ZPE e dão outras providências, .

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Economia, Indústria e Comércio.)

O Congresso Nacional, no exercício das atribuições
que lhe confere o ar!. 49, inciso V, da Constituição
Federal, decreta:

Ar!. 1" Ficam sustados o Decreto-Lei n' 2.4-52, de
29 de julho de 1988, o Decreto n" 96.758, de 22 de
setembro de 1988, e demais' atos administrativos neles
fundados que criam Zonas de Processamento de Expor
tação - ZPE, sem apoio constitucional.

Art. 2' A presente resolução entrará em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

O Senhor Presidente da República emitiu o Decre
to-Lei n' 2.452, em 29 de julho de 1988, com a emenda
de apenas dispor "sobre o regime tributário, cambial
e administrativo das Zonas de Processamento de Expor
tação - ZPE", quando, em realidade, o decreto-lei,
não somente estabeleceu formulações fiscais, próprias
dessa modalidade de atos legislativos, mas instituiu es
sas Zonas, criou repartições e órgãos, inclusive um Con
selho Nacional das Zonas de Processamento de Expor.
tação, com poderes de administrar parcelas do território
nacional, desmembradas de Estados e Munidpios. im
posição aos Estados de desapropriar imóveis, construir
prédios para a instalação dos serviços, serviço especial
de vigilância e policiamento das fronteiras, vias de aces
so, atracadouros e outros vultosos gastos para a adminis
tração desses territórios que passariam a sofrer sobe
rania nacional limitada, em favor de empresas indus
triais estrangeiras que, ali, poderiam instalar-se.

Como é do domínio público, o Senhor Presidente
da República manteve-se surdo aos apelos de muitos
de seus ministros a um exame mais aprofundado dessa
iniciativa e surdo aos protestos de empresários nacionais
e estrangeiros, reunidos na Confederação Nacional da
Indústria, nas Federações de Indústria de diferentes
Estados e outras entidades vinculadas a esse setor da
economia, preocupados com a vinda de novas fábricas
para o território nacional, isentas de impostos e de ou
tros encargos, inclusive de natureza trabalhista, cOmo
no caso em exame, com fácil contrabando e ameaça
ao parque industrial já existente no País.

A instalação desses novos centros de produção indus
trial tornar-se-ia um perigoso estímulo à transferência
de empresas já instaladas, para esses paraísos fiscais,
provocando o desmantelamento da indústria brasileira,
em setor nevrálgicos á segurança e ao desenvolvimento
nacional, já condenada à recessão, por essa política
suicida que de outra coisa não cogita senão criar entra
ves, cada vez maiores, ao progresso. Dir-se-ia que existe
um plano sinistro contra o povo cada dia mais empo
brecido.

Sob o pretexto de criar alguns empregos novos no
Norte e Nordeste e sem proteção das leis trabalhistas
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e da Justiça do Trabalho, expressamente eliminadas
nessas áreas, pelo decreto que as regulamenta, como
veremos adiante, as ZPEs irão provocar: 1" - maiores
deslocamentos das populações desassistidas e analfa
betas do sertão nordestino, a exemplo do que acontece
no Estado do Amazonas; 20

- a conseqüente queda
na produção de alimentos; 3" - formação de novos e
pungentes cinturões de miséria em torno das zonas;
4" - corredores de contrabando (o chamado comércio
formiga das fronteiras), em aviões lotados de aparelhos
eletrônicos, como nas linhas aéreas de Manaus;
50 -multiplicação desse quadro lastimável de custo ir
racionalmente acrescido, pelo transporte aéreo, remu
neração a milhares de contrabandistas; 6" - falta de
transferência de tecnologia e 7'·'- geração do desinteresse
do empresariado nacional pelo setor eletrônico e ciber
nálico, mantido, em reserva de mercado, aos produ
tores dos paraísos' fiscais, Como se vê, nada pode ser
mais estúpido c retrógrado.

Há uma apreciação. ingênua para alguns, superficial
e equivocada, da prosperidade dos paraísos fiscais das
pequenas ilhas de Cingapura, Hong Kong e Formosa,
sem compromissos com o continente, de onde deslocam
a mão-de-obra a preço mil. Esses "paraísos" são fábri
cas tocadas por operários, em grande parte dormindo
em canôas com suas famJ1ias (sampanas), sem leis traba
lhistas, sem direito de greve e submetidos a implacáveis
c ferozes ditaduras vinculadas às empresas. Imaginam
o Senhor Presidente Sarney e seus Ministros Mailson
da Nóbrega e Roberto Cardoso Alves reproduzir, aqui,
o fenômeno dos "tiores asiáticos".

A China sofreu a extirpação de trechos de seu territó
rio, pela violência dos métodos de expansão das nações
européias em busca de mercados. Com sacrifício de
centenas de milhares de vidas, recuperou parte de seu
território e, agora, empenha-se em recuperar Hong
Kong e Formosa. Aqui, o Presidente Sarney caminha
em direção oposta, orientado pelos artigos do Senhor
Roberto Campos, pretende entregar parcelas do terri
t<Srio nacional ao controle das grandes potências, dando
lhes cabeça-de-ponte para querelas ulteriores e maiores
direitos de extra-territorialidade, com a final destruição
da indústria brasileira já obrigada" pesados impostos
e encargos sociais que lhe tornam difícil a competição
internacional. Empreende o caminho de volta ao colo
nialismo.

Parece incrível, mas é .verdade.
Agora, a Federação das Associações Comerciais do

Estado de Pernambuco endereçou ao Governador um
memorial, salientando a ameaça que paira sobre o Com
plexo Industrial-Portuário de Snape c solicita medidas
para amparar a indústria local, diante da vinda iminente
de grupos internacionais, acreditando fato consumado
a instalação da Zona de Processamento de Exportação
- ZPE, em Recife.

Urge, portanto, uma iniciativa do Congresso Nacio
nal em socorro da indústria brasileira, de seus operários
e da soberania territorial do Brasil. Da~. o presente
Projeto de Resolução, amparado no art. 49, inciso V,
da Constituição Federal.

A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI
N' 2.452/88

O Presidente da República, nos termos do art. 55,
item li, da Constituição anterior, podia expedir decre
tos-leis, em casos:

a) de urgência ou de interesse público relevante;
b) desde que não houvesse aumento de despesa,
O decreto-lei apenas poderia versar sobre as seguintes

matérias:

I - segurança nacional;
lI-finanças públicas, inclusive normas tributárias.
A exclusão da competência do presidente da Repú-

blica para expedir decretos-leis, em casos de acarretar
aumento de despesa, vinha da Constituição de 1967 (ar!.
58) e, como se sabe, traduzia uma exigência do Mare
chal Castello Branco. Este exigiu a proibição constitu
cional. empenhado em impedir que seu sucessor, e que
não lhe era persona grata, o Marechal Arthur da Costa
e Silva. dispusesse de poderes pessoais para realizar
gastos imoderados e com riscos ao equiHbrio orçamen
tário e aos objetivos então moralistas da revolução 
combater a corrupção. Não confiava em Costa c Silva,
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Mário Andreazza, Jaime Portella, Delfim Netto e seu
grupo e que não se misturava aos da "sobonne".

Assim, a Constituição de 1967 possibilitava, dentro
dessas limitações, legislar sobre finanças públicas, A
Junta Militar, na Constituição de 1967, acrescentou:
inclusive normas tributárias. Tudo, porém, sem onerar
o Erário.

Afirmando-se autorizado pelo art. 55, item lI, daque
la Constituição, o Presidente José Sarney expediu o
Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julho de 1988, acutilado
por seus Ministros José Hugo Castelo Branco e Mailson
da Nóbrega, decreto-lei pelo qual criou áreas de sobe
rania nacional limitada para o livre comércio com o
exterior, destinadas à instalação de empresas voltadas
para a produção de bens a serem comercializadas com
o exterior, sendo consideradas Zonas Primárias para
efeito de controle aduaneiro (ar!. 1", parágrafo único).

Esse decreto-lei impõe a estados e municípios:
I" - criarem uma entidade dotada de "instalações

e equipamentos necessários ao controle, à vigilância e
à administração aduaneira local" (art. 2", parágrafo 2');

2' - desapropriação e obras de infra-estrutura ne-
cessárias (ar!. 2', § 1');

3" - aporte de disponibilidades financeiras (art, 2',
§ 1'" alínea e).

O Decreto n'! 86.758, que regulamentou o decre
to-lei em causa, em seu art. 4", § 1', estabelece:

..Área da ZPE será contínua, terá seus limites
fixados e será fechada de forma a garantir o seu
isolamento e assegurar o controle fiscal das opera
ções realizadas em seu interior. "

Para simular constitucionalidade, o ar!. 5' do decreto
prescreve:

"O Tesouro Nacional não assumirá ónus de qualquer
natureza para a instalação da ZPE."

As desapropriações, os novos imóveis, as vias asfalta
das, os muros de isolamento, os embarcadouros, os
contingentes para policiamento, as moradias c quartéis,
a Conselho Nacional das Zonas de Processamento da
Exportação, sua secretaria e agências, tudo seria sem
ônus para o Tesouro Nacional e obtido gratuitamente
como presente dos cé.us, para assegurar a constitucio
nalidade do decreto-lei!!!

Além dos custos desse Conselho Nacional das Zonas
de Processamento da Exportação, a inconstitucionali
dade abrange os poderes que lhe são concedidos para
administrar os novos territórios municipais e estaduais,
Conselho dotado de competência acima das prerroga
tivas constitucionais reservadas aos governadores e pre
feitos, com supressão das leis tributárias locais e das
receitas que a Carta Magna lhes reserva. Um total des
membramento político do território.

O ar!. 23 do decreto-lei chega a consignar esta isen
ção:

"Para efeitos fiscais, cambiais e administrativos, apli
car-se-á aos serviços o seguinte tratamento:

I -os prestados em ZPE, por empresas ali instala
das, serão considerados como prestados no exterior;

Il- os prestados em ZPE, por residente ou domici
liado 00 exterior, para empresas ali instaladas, serão
considerados como prestados no exterior."

Isto significa a supressão das leis trabalhistas brasi
leiras e seus encargos sociais nessas áreas, pois a lei
aplicável será a do país, ou do paraíso fiscal onde a
empresa tiver sua sede (ilhas Caimão Bahamas, Libéria
e alhures).

Como se viu, o decreto-lei envolveu a determinação
de vultosas despesas de pessoal. instalações de infra-es
trutura, vias de acesso, aeroportos, embarcadouros,
quartéis, etc.

Se a Constituição Federal da época apenas permitia
a edição de decretos-leis, em caso de não haver aumento
de despesa, obviamente, esse decreto-lei infringiu o art.
55, item TI daquela Constituição.

Mais inda:
Autorizando desmembramentos de porções territo

riais dos municípios e estados para a livre instalação
de empresas, sem subordinação às leis e autoridades
locais, evidentemente o decreto-lei não é mais apenas
uma medida legislativa, sobre finanças públicas, inclu
sive nonnas tribntãrias, mas um "diktat" como o im
posto pelas potências européias, quando invadiram a
China, a Malásia e Indochina, militarmente, e instituí
ram as Zonas Extraterritoriais de Livre Comércio.
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OFENSA À SOBERANIA NACIONAL

O ato legislativo em exame não apenas exorbita dos
limites constitucionais dos decretos-leis. mas. ao dispor
sobre fronteiras territoriais dessas zonas. legisla sobre
direito público interno e externo. sobre direito comer
cial. direito trabalhista. direito civil. penal. adminis
trativo. política exterior. proíbc o livre transito no terri
tório nacional. etc.. e ignora a existência do Congresso
Nacional.

Se o Congresso Nacional. pretender em dia que não
está longe. em defesa do desenvolvimento nacional.
instituir uma Lei de Comércio semelhante ao Trade
Act, em vigor nos Estados Unidos. e leis semelhantes
que existem no Japão. na França, no Canadá c em
todos os países que construíram sua própria naciona
lidade e indepemlência. e impor aqui a participação
de empresários brasileiros cm joint ventures dc iguais
direitos. para certas atividades indústriais e comerciais,
o Congresso Nacional entrará em rota de colisão com
países estrangeiros. cujos súditos não estariam obriga
dos a essas associações. em virtude dos privilégios insti
tuídos pelo Decreto-Lei n" 2.452 dos Senhores José Sar
ney. Castel10 Branco e Mailson da Nóbrega. no citado
arl. 23. onde aholiu a prevalência da lex loci.

Poderemos reccber canhonheiras e mariners em nos
sos portos de livre comércio. para assegurar o cumpri
mento do Decreto-Lei n' 2.452. a carta de direitos das
empresas estrangeiras.

As gerações vindouras certamente não acrcditarão
que, ainda em 1988. existia em povo de 120 milhões
de seres, num vasto e rico território e que se submetia.
humilde. resignado e omisso. a essa imposição de três
únicos de seus integrantes. Não havia nem mesmo um
ministro militar para insugir-se em defesa do território
nacional.

Em vão empresários, inclusive estrangeiros com fá
bricas instaladas no País e seus prepostos. diretores
da Federação de Indústrias protestaram contra esse ab
surdo. humilhante e impatriótico decreto-lei. Essa será
uma plígina de nossa Hist6ria é]ue o Congresso Nacional
está escrevendo na parte que lhe toca.

EFEITOS DO DECRETO-LEI APROVADO
POR DECURSO DE PRAZO

O Decreto-Lei n" 2.452 não foi rejeitado pela Assem
bléia Nacional Constituinte. abrangente da competên
cia do Congresso Nacional. Essa omissão significará
convalescimento de legalidade e constitucioualidade?

Tratando dos efeitos jurídicos de decretos-leis ilegais
c inconstitucionais. aprovados por decurso de praso.
o jurisconsulto Pontes de Miranda explicava. em seus
Comentários à Constituição. São Paulo. 1967, Tomo
lI!, pág. 157:

"Se o Congresso Nacional aprova o decreto-lei de
que ressultou, ou resulta. ou vai resultar. aumento de
despesa, nula é a apro\'ação. como foi a emissão do
decreto-lei. Não se pode admitir que a nulidade seja
parcial (só referente à regra jurídica ou às regras jurídi
cas de que deveria o aumento da despesa) porque há
o princípio da inemendabilidade do decreto-lei e a
nulidade parcial implicaria emenda.

Vê-se, portanto, que o Decreto-Lei n' 2.452. de 29
de julho de 1988. é nulo de pleno direito e insuscetível
de aplicação. Trata-se de texto morto e cumpre ao Con
gresso Nacional sepultar o cadáver; cadáver que nos
humilha.

Além do mandado de segurança que cabe a qualquer
cidadão impetrar, quando prejudicado por decorrência
desse ato do Poder Executivo. cabe ao Congresso Na
cional extinguir essa mancha à soberania nacional. esca
pada ante o envolvimento de todos na elaboração da
nova Carta.

O remédio pronto e eficaz é esta resolução baseada
no inciso V do art. 49 da Constituição.

Paradoxalmente. trata-se de iniciativa que correspon
de ao desejo das empresas nacionais e das estrangeiras
já instaladas no País e de todos o que dcsejam ver
esta Nação próspera e livre.

Brasília. 18 de abril de 1989. - Nelton Friedrich
- PSDB -BA

LEGISLAÇÃO CTTADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPiTULO I
Do Poder Legislativo

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

SEÇÃO LI
Das Atribuições do Congresso Nacional

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites
de delegação legislativa;

DECRETO-LEI N9 2.452.
DE 29 DE JULHO DE 1988

Dispõe sobre o regime tributário, cambial e admi
nistrativo das Zonas de Processamento de Expor
tação e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
Ibe confere o artigo 55, item 11. da Constituição. de
creta:

Arl. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a criar.
nas regiões delimitadas pelas Leis n'" 3.692 e 5.173,
de 15 de dezembro de 1959 e 27 de outubro de 1966.
respectivamente. e suas alterações posteriores, Zonas
de Processamento de Exportação (ZPE). sujeitas ao
regime instituído por este decreto-lei. com a finalidade
de fortalecer o balanço de pagamento. reduzir desequi
líbrios regionais e promover a difusão tecnológica e
o desenvolvimento econômico e social do País.

Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se com
l,reas de livre comércio com o exterior. destinadas à
instalação de empresas voltadas para a produção de
bens a serem comercializados com o exterior. sendo
consideradas zonas primárias para efeito de controle
aduaneiro.

Arl. 2" A criação de ZPF far-se-á por decreto. que
delimitará sua área. à vista de proposta dos Estados
ou Municípios. em conjunto ou isoladamente.

§ 1" A proposta a que se refere este artigo deverá
satisfazer os seguintes requisitos:

a) indicação de localização adequada no que diz res
peito a acesso a portos e aeroportos internacionais;

b) compromisso dos proponentes de realizarem as
desapropriações e obras de infra-estrutura necessárias;

c) comprovação de disponibilidade financeira. consi
derando inclusive a possibilidade de aportes de recursos
da iniciativa privada;

d) comprovação de disponibilidade mínima de infra
estrutura e de serviços capazes de absorver os efeitos
de sua implantação;

e) indicação da forma de administração da ZPE; e
fi atendimento de outras condições que forem esta

belecidas em regulamento.
§ 2' A administradora ZPE deverá atender às ins

truções dos órgãos competentes do Ministério da Fazen
da quanto ao fechamento da ãrea, ao sistema de vigilân
cia e aos dispositivos de segurança.

§ 3" A administradora da ZPE proverá as instala
ções e os equipamentos necessários ao controle, à vigi
lância e à administração aduaneira local.

!\ 4' O Tesouro Nacional não assumirá ônus de
qualquer natureza para implantação de ZPE.

Arl. 3" É criado o Conselho Nacional das Zonas
de Processamento de Exportação - CZPE. composto
por Ministros de Estado, ao qual competirá:

I - analisar as propostas de criação de ZPE;
II - analisar e aprovar os projetos industriais;

III - traçar a orientação superior da política das
ZPI::.; e

IV - aplicar as sanções de que tratam os itens I,
Il, IV. e V do artigo 24.

Panlgrafo único. Para os efeitos do item L o CZPE
levará em conta. dentre outros. os seguintes aspectos:

a) compatibilidade com os interesses da segurança
nadonal:

b) observáncia das normas relativas ao meio ambien
te; e

c) atendimento as prioridades governamentais para
os diversos setores da indústria nacional e da política
econômica globaL

Arl. 4" O início do funcionamento de ZPE depen
derá do prévio alfandegamento da respectiva área.

Art. 5' Somente poderão instalar-se em ZPE em
presas cujos projetos cvidenciem geração de exporta
ções efetivamente adicionais às realizadas por outras
empresas fora dela e contribuam para o desenvolvi·
menta econômico. industrial e social do País.

Parágrafo lÍnico. Não serão autorizadas. em ZPE,
a produção, a importação ou exportação de:

a) armas ou explosivo de qualquer natureza. salvo
com prévia autorização do Conselho de Segurança Na
cional;

b) material radioativo, salvo com prévia autorização
da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;

c) petróleo e scus derivados, lubrificantes e combus
tíveis sujeitos ao controle do Conselho Nacional do
Petróleo-CNP; e

d) outros indicados em regulamento.
Art. 6" A solicitação de instalação de empresa em

ZPE far-se-á mediante aprescntação. ao CZPE, de pro
jeto na forma estabelecida em regulamento.

§ l' Aprovado o projeto. os interessados deverão
constituir empresa que tenha:

a) capital social, em montante mínimo fixado no ato
da aprovação do projeto. formado com o produto da
conversão de moeda estrangeira. com a internação de
bens de origem externa ou, ainda. nos casos a que se
refere o parágrafo único do art. 18, com máquinas e
equipamentos de fabricaçáo nacional; e

b) o objeto social limitado à industrialização para
exportação. sob o regime instituído por este decreto-lei.

§ 2" A empresa constituída na forma do parágrafo
anterior firmará compromisso de:

aI manter. no País, junto a banco autorizado a operar
em câmbio. contas em moeda nacional e estrangeira.
a serem movimentadas nas respectivas moedas, na for
ma que vier a ser definida pelo Banco Central do Brasil;

b) contratar empresa de auditoria externa para. pe
riodicamente ou sempre que solicitado pelo CZPE.
elaborar relatórios de acompanhamento dc suas ativida
des. notadamente para fins de controle do contido na
alínea seguinte;

c) realizar gastos mínimos no País. tanto na fase de
instalação como na de operação, com a aquisição de
máquinas e equipamentos. de insumos. de serviços e
de mão-de-obra nacionais. considerados os respectivos
encargos sociais; e

dj não produzir bens sujeitos ao regime de cotas de
correntes de Acordos Internacionais ou de procedimen
tos unilaterais do País com relação a determinados mer
cados externos. vigentes na data de assinatura do com
promisso, ressalvado o disposto na alína "b" do § 1"
do art. 12.

§ 3" Poderão ser computados no compromisso pre
visto na alínea "c" do § 2' os lucros e dividendos efetiva
mente pagos a sócios residentes e domiciliados no País.

§ 4' Somente serão considerados, para efeito do
cômputo dos gastos mínimos a que se refere a alínea
"c" do § 2' deste artigo, os pagamentos realizados:

a) em moeda estrangeira. com relação a operações
efetuadas na forma do artigo 21; e

bJ em moeda nacional obtida pela conversão, junto
a banco autorizado a operar em câmbio no País. dc
recursos em moeda estrangeira pertencentes à empre-sa
localizada em ZPE e disponíveis no exterior ou em
conta de depósito no Pafs.

§ 5" Não serão considerados, para efeito de côm
puto dos gastos mínimos, os valores de pagamentos
feitos no País. nos seguintes casos:

a) aquisição no mercado interno de bens importados
ou dc bens nacionais com significativa participação de
insumos importados, conforme dispuser o regulamento;
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b) em benefício de outra empresa também localizada
em ZPE, ou de empresa estrangeira; e

c) relativos a transportes internacional.
§ 6' A inobservância dos prazos fixados para o cum

primento do disposto nos §§ l' e 2' acarretará a revoga
ção do ato de aprovação do projeto.

§ 7' Atendendo a circunstâncias relevantes, o regu
lamento disporá sobre a prorrogação dos prazos a quc
se refere o parágrafo anterior,

Art. 7' O ato que autorizar a instalação da empresa
em ZPE assegurará o tratamento instituído por estc
decreto-lei, pelo prazo de até doze anos, e poderá ser
renovado em idênticas condições, desde que a empresa
tenha atingido os objetivos. respeitado aos requisitos
e condições estabelecidos na autorização. e a continua
ção do empreendimento garanta a manutenção de bene
fícios iguais ou superiores para a economia do País.

Art. 8' A empresa instalada em ZPE não poderá
constituir filial, firma em nome individual ou participar
de outra localizada fora de ZPE, ainda que para usufruir
de incentivos previstos na legislação tributária.

Art. 9' A autorização referida no art. 7' determi
nará as condições para a implantação e operação da
empresa.

§ 1" Para a fase de implantação, a autorização de
terminará, com base no projeto apresentado, as quanti
dades de serviços e de bens nacionais e estrangeiros
necessãrios até a sua entrada em funcionamento.

§ 2' Somente os bens e materiais relacionados no
.. projeto poderão ser importados pela empresa para a

sua instalação. 11
§ 3' Para a fase de operação, a autorização somente

abrangerá os insumos aprovados no projeto, tendo co
mo referência quadro, em forma de matriz, no qual
serão especificados e quantificados os produtos e os
elementos necessários a produção.

§ 4' O quadro servirá de parâmetro para o controle
aduaneiro das entradas e saídas de mercadorias na :Z:PE.

§ 5' O ato de aprovação dos projetos disporá sobre
a tolerância de variações das quantidades, tipos e proce
dências constantes do quadro. que será admitida me
diante simples comunicação à fiscalização aduaneira.

§ 6' Seriio objeto de autorização prévia do CZPE
variações além da tolerância prevista no ato de aprova
ção, bem assim as alterações que impliquem na fabrica
ção de novos produtos ou na cessação da fabricação
de produtos aprovados no projeto.

§ 7' Entende-se como novo produto aquele que te
nham, na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
(NBM), classificação distinta dos anteriormente apro
vados no projeto.

§ 8' Deverão ser previamente aprovados projetos
de expansão da planta inicialmente instalada. observado
o disposto nos §§ l' a 6' deste artigo.

Art. 10. As importações e exportações de empresa
autorizada a operar em ZPE gozarão de isenção do
Imposto de Importação, independentemente do dispos
to no art. 17 do Decreto-Lei n" 37. de 18 de novembro
de 1966. do Imposto sobre Produtos Industrializados,
da Contribuição para o Fundo de Desenvolvimento So
cial (FINSOCIAL). do Adicional ao Frete para Reno
vação da Marinha Mercante. do Imposto sobre Opera
ções de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações
relativas a Títulos e Valores Mobiliários.

Art. 11. A empresa instalada em ZPE terá o se
guinte tratamento tributário em relação ao Imposto so
bre a Renda:

I - Com relação aos Iucras auferidos observar-se-á
o disposto na legislação aplicável às demais pessoas
jnrídicas domiciliadas no País:

11 - isenção do imposto incidente sobre as remessas
e os pagamentos realizados. a qualquer título. a residen
tes e domiciliados no exterior.

§ 1" Para fins de apuração do lucro tributável a em
presa não poderá computar. como custo Ou encargo.
a depreciação de bens adquiridos no mercado externo.

§ 2" O tratamento tributário previsto neste at1igo
poderá scr garantido. no caso de prorrogaçáo do prazo
da autorizaçáo de funcionamento, desde que a empresa
se comprometa a elevar os gastos mínimos no País (alí
nea "c" do § 2" do art. 6"). conforme dispuser o regula
mento.
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Art. 12. As importações e exportações de empresa
autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao seguinte
tratamento administrativo:
1-Será dispensada a obtenção de licenças ou autori

zações de órgãos federais. com exceção dos controles
de ordem sanitária, de interesse da segurança nacional,
de proteção do meio ambiente e dos previstos na Lei
n' 7.232, de 29 de outubro de 1984;

II - somente serão admitidas importações de equipa
mentos, máquinas. aparelhos, instrumentos, matérias
primas, componentes, peças e assessórios e outros bens.
novos ou usados. necessários à instalação industrial ou
que integrem o processo produtivo.

§ l' A dispensa de licenças ou autorizações a que
se refere o item I não se aplicará a exportações de
produtos:

a) destinados a países com os quais o Brasil mantenha
convênios de pagamento. as quais se submeterão ãs
disposições e controles estabelecidos na forma da legis
lação em vigor;

b) sujeitos ao rcgime de cotas que venha a ser insti
tuído após a data da eelebração do compromisso de
que trata o § 2' do art. 6"; e

c) sujeitos ao Imposto de Exportação.
§ 2" As mercadorias importadas poderão ser, ain

da, mantidas em depósito, reexportadas ou destruídas.
na forma prescrita na legislação aduaneira.

Art. 13. Serão permitidas compras no mercado in
terno de bens necessários às atividades da empresa:

l-na hipótese e forma prevista no art. 21, dos bens
mencionados no item 11 do artigo anterior; c

11 - de outros bens, desde que acompanhados de
documentação fiscal hábil e o pagamento seja realizado
em moeda nacional, convertida na forma prevista na
alínea "b" do § 4' do art. 6'

Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no
mercado interno poderão ser, ainda. mantidas em depó
sito, remetidas para o exterior ou destruídas. na forma
prescrita na legislação aduaneira.

Art. 14. As importações e as aquisições no mer
cado interno deverão ser feitas em quantidades compa
tíveis com o programa de produção e as necessidades
operacionais da empresa.

§ I' Para os efeitos deste artigo a autoridade adua
neira estabelecerá limites quantitativos (art. 9. § 3").

§ 2' Ultrapassados os limites de que trata o pará
grafo anterior, os excedentes deverão ser remetidos pa
ra o exterior ou destruídos. na forma da legislação em
vigor, sem prejuízo das sanções previstas no art. 25.

Art. 15. As importações, compras no mercado in
terno e exportações de empresa autorizada a operar
em ZPE estarão sujeitas ao seguinte regime cambial:

I - independerão de visto ou de autorização adminis
trativa as transferências em moeda estrangeira do exte
rior e para o exterior. recebidas ou efetuadas por empre
sas localizadas em :Z:PE. bem assim aquelas realizadas
entre elas;

II - as transferências para o exterior referidas no
item anterior independerão de contrato de câmbio;

111 -os pagamentos para o mercado interno, efetu
dos por empresa localizada em ZPE, serão realizados:

a) em moeda estrangeira. nos casos de operações
feitas na forma do art. 21.; e

b) em cruzados. nos demais casos.
IV - aos pagamentos realizados no País em beneficio

de empresa localizada em ZPE. aplicar-se-f' o trata
mento dispensado a transferências. em geral. para o
exterior.

Art. 16. O Banco Central do Brasil não assegurará
em tempo algum. direta ou indiretamente. cobertnra
cambial para compromissos de empresa instalada em
ZPE.

Art. 17. O Banco Central do Brasil manterá regis
tros especiais dos illvestimentos. reinvestimentos e de
mais créditos de empresa instalada em ZPE. em sistema
distinto do previsto na Lei n" 4.131. de: 3 de setembro
de 1962,

Parágrafo único. Para os fins deste artigo. a empre
sa instalada em ZPE fornecení ao Banco Central do
Brasil os dados e elementos necessários,

Art. 18. A empresa instalada em ZPE náo poderá
usufruir de quaisquer incentivos ou benefícios não ex
pressamente previstos neste decreto-lei. nem tomar re
cursos financeiros ou obter garantia de qualquer espécie
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junto a residente ou domiciliado no País. salvo quanto
aos investimentos destes na empresa.

Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica. resi
dente ou domiciliada no País, que pretenda realizar
investimentos em empresa instalada ou a se instalar
em ZPE. deverá satisfazer as condições estabelecidas
para investimentos brasileiros no exterior.

Art. 19. A mercadoria produzida em ZPE somente
poderá ser introduzida para consumo. no mercado inter
no. dcsde que observadas as seguintes condições:

I - o valor anual da internação de cada produto,
de acordo com a classificação NBM, de empresa em
ZPE não poderá ser, em hipótese alguma, superior a
dez por cento do valor da respectiva produção, realizada
pela mesma empresa. no ano imediatamente anterior;

II - o CZPE poderá. na aprovação de cada projeto,
reduzir o limite fixado no item anterior, ali proibir a
internação. em função das prioridades governamentais
para os diversos setores da indústria nacional.

§ 1" A venda de mercadoria para o mercado interno
estará sujeita ao mesmo tratamento administrativo e
cambial das importações.

§ 2' A mercadoria"produzida em ZPE e introduzida
para consumo no mercado interno ficará sujeita ao pa
gamento dos impostos e encargos. conforme discrimi
nado nos itens I e II deste parágrafo.

I -Sobre o valor total da internação:
a) Imposto sobre Produtos Industrializados; e
b) Contribuição para Fundo de Desenvolvimento So

cial (FINSOCIAL):
II - Sobre o valor de matérias-primas, produtos in

termediários e materiais de embalagem importados,
agregados ao produto final:

a) Imposto de Importação;
b) Adicional ao Frete para Renovação da Marinha

Mercante; e
c) Imposto sobre Operações de Crédito. Câmbio e

Seguro e sobre Operaçõcs relativas a Títulos e Valores
Mobiliários.

§ 3" Será permitida. sob as condições previstas em
regulamento, a aplicação dos seguinte regimes adua
neiros especiais à mercadoria saída de ZPE:

a) Trânsito aduaneiro;
b) admissão temporária; e
c) o previsto no item 11 do art. 78 do Decreto-Lei

n" 37 de 18 de novembro de 1966.
§ 4' A aplicação do regime referido na alínea "c"

do parágrafo anterior, quando a mercadoria se destinar
a retorno para a ZPE, será regulada por ato da Secre
taria da Receita Federal.

Art. 20. Fica criado o Imposto sobre a Internação.
devido pela introdução no mercado interno de mcrca
daria produzida em ZPE. e que terá como contribuinte
a empresa produtora.

Parágrafo único. O imposto a que se refere o artigo
incidirá à alíquota de 75% sobre a diferença entre o
valor total da internação e o valor das matérias-primas.
produtos intermediários e materiais de embalagem im
portados. agregados ao produto final.

Art. 21. Às vendas de bens para empresas locali
zada em ZPE, realizadas ao amparo de guia de expor
tação ou documento de efeito equivalente, com cober
tura cambial, será atribuído o mesmo tratamento fiscal.
cambial. creditício e administrativo aplicável às expor
taç6cs em geral para o exterior.

Art. 22. O Ministério da Fazenda estabelecerá nor
mas para o despacho e controle aduaneiros de merca
doria em ZPE.

Parágrafo único. Incumbirá à autoridade aduaneira
o controle e a verificação de embarque e. quando for
o caso, de destinação de mercadoria exportada por em
presa instalada em ZPE.

Art. 23. Para efeitos fiscais. cambiais e adminis
h-ativos. aplicar-se-á aos serviços o seguinte tratamento:

I - Os prestados em ZPE, por empresas ali instala
das. serão considerados como prestados no exterior;

11 -os prestadm em ZPE. por residente ou domici
liado no exterior. para empresas ali instaladas. serão
considerados como prestado, no exterior: e

1Il - os prestado, por residente ou domiciliado no
País. para empresas estabelecidas em ZPE. serão consi
derados como exportação de serviços. éxcctO os explo
rados em virtude de conscessão do Poder Público. os
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decorrentes de contrato de trabalho e outros indicados
em regulamento.

§ l' É vedado à empresa instalada em ZPE a presta
ção de serviços, fora dela, a residente ou domiciliado
no País.

§ 2' Os pagamentos devidos por empresa instalada
em ZPE a residente ou domiciliado no País, decorrentes
da prestação de quaisquer serviços, serão feitos em cru
zados, na forma da alínea b do § 4' do art. 6".

Ar!. 24. Sem prejuízo das sanções de natureza fis
cal, cambial, administrativa e penal constantes da legis
lação em vigor, o descumprimento das disposições pre
vistas neste decreto-lei sujeitará a empresa instalada
em ZPE às seguintes penalidades, tendo em vista a
gravidade da infração e observado o disposto em regula
mento:

I - advertência;
II - multa equivalente ao valor de duas mil a cem

mil Obrigações do Tesouro Nacional (OTN);
UI - perdimento de bens;
IV - interdição do estabelecimento industrial;
V - cassação da autorização para funcionar em ZPE.
Art. 25. Considerar-se-á dano ao Erário para efeito

de aplicação da pena de perdimento, na forma de legis
lação específica.

a) a introdução no mercado interno de mercadoria
procedente de ZPE, que tenha sido importada, adqui
rida no mercado interno ou produzida em ZPE, fora
dos casos autorizados neste decreto-lei;

b) a introdução em ZPE de mercadoria estrangeira
não permitida e;

c) a introdução em ZPE de mercadoria nacional não
submetida aos procedimentos regulares de exportação
de que trata o art. 21, ou sem observãncia das dispo
sições contidas no item II do ar!. 13.

Parágrafo único. A pena de perdimento de bens será
aplicada pelo órgão fazcndário competente.

Art. 26. O descumprimento total ou parcial do
compromisso de exportação ou de retorno da merca
doria à ZPE, assumido pela beneficiária dos regimes
aduaneiros especiais de que tratam as alíneas b e c
do § 3" do art. 19, sujeitará a infratora às seguintes
penalidades, aplicáveis isolada ou cumulativamente:

a) multa de cem por cento do valor da mercadoria
procedente e ZPE; e

b) proibição de usufruir dos referidos regimes.
Art. 27. O Poder Executivo regulamentará, no pra

zo de sessenta dias, o disposto neste decreto-lei.
Ar!. 28. Este decreto-lei entra em vigor na data

de sua publicação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1988, 167' da Independência

e 100' da República.JOSÉ SARNEY - Maílson Fer
reira da Nóbrega - José HUl:o Castelo Branco.

DECRETO N" 96.758,
DE 22 DE SETEMBRO DE 1988

Regnlamenta o Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de
julho de 1988, que dispõe sobre o regime tributário,
cambial e administrativo das Zonas de Processa
mento de Exportação - ZPE.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 88, de 1989

(Do Sr. Jofran Frejat)

Dispõe sobre o sistema de seguçança pública, esta
belece uormas gerais de organização da polícia civil
nas ';1nidades da Federação edá outras providências.

(As Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de defesa Nacional.)

O Congresso Nacional decreta:

LIVRO I
Da Organização Estrutural e

Atribuições de Cargos e Carreiras

TÍTULO I
Do Sistema de Segurança Pública

Ar!. 1" Nas unidades da Federação, as atividades
de segurança pública ficam organizadas sob a forma
de sistema, coordenado e controlado pela Secretaria
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de Estado da Segurança Pública e integrado pelas polí
cias civil e militar e corpo de bombeiros militar, tendo
por finalidades a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, em cumpri
mento ao que dispõe a Constituição da República Fede
rativa do Brasil.

Ar!. 2' À Secretaria de Estado da Segurança Públi
ca; 'órgão' ce'ntral do sistema, compete a formulação
das políticas e diretrizes da segurança pública, cuja fixa
ção ê de responsabilidade do governo da unidade da
Federação.

Art. 3' A polícia civil, sujeita à orientação, planeja
mento e controle operacional da Secretaria de Estado
da Segurança Pública, exercerá as funções de polícia
judiciária, indispensáveis à preservação da ordem jurí
dica, à promoção da convivência harmõnica na comuni
dade e à garantia dos direitos e deveres individuais
e coletivos do cidadão.

Art. 4'! Os serviços técnicos-científicos da polícia
civil serão alocados, prioritariamente, no sistema de
segurança pública, com subordinação direta ao secre
tário de estado da segurança pública, ou nas Secretarias
de Estado da Justiça, Ministério Público estadual ou
Poder Judiciário, conforme dispuser lei estadual ou
equivalente, tendo por finalidade a execução dos exa
mcs do corpo de delito.

Art. 5" A polícia militar, sujeita à orientação, pla
nejamento e controle operacional da Secretaria de Esta
do da Segurança Pública, tem por finalidade exercer
a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;
a"o corpo de bombeiro militar incumbe a execução de
atividade de defesa civil.

Parágrafo único. A polícia militar e o corpo de bom
beiro militar têm sua estrutura organizacional definida
em lcgislação específica.

TÍTULO II
Da Polícia Civil

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Ar!. 6' a polícia civil, instituição permanente do
poder público, auxiliar imediata da função jurisdicional
do Estado, será organizada nas unidades da Federação
e Distrito Federal dc acordo com as normas gerais desta
lei.

Ar!. 7" A polícia civil, nas suas funções constitu
cionais, constitui órgão de atividade persecutória do
Estado e da preservação da ordem pública.

SEÇÃO I
Das Funções Institucionais

Art. 8' São funções institucionais da Polícia Civil
a investigatória, de caráter criminológico, a cautelar
pré-processual e a preparatória da ação penal, compe
tindo-lhe:

1-exercer, com exclusividade, as funções de polícia
judiciária estadual, para apuração das infrações penais
e de sua autoria, promovendo Inquérito Policial e outros
procedimentos penais de sua competência;

II - adotar providências cautelares, destinadas a res
guardar os vestígios e as provas das infrações penais
ou tendentes a assegurar a execução da sentença cri
minal;

III - promover a convivência harmônica na comuni
dade, respeitando a dignidade da pessoa humaua e pro
tegendo os direitos e deveres individuais e coletivos;

IV - zelar pela ordem pública. participar da prote
ção e bem-estar da comunidade e propiciar o eqmlibrio
democrático entre os direitos de cidadania e a segurança
da sociedade civil;

V - organizar e executar cadastramento de controle
da população móvel. de armas. muniçôe~. explosivos
e demais produtos controlados, na forma da legislação
federal;

VI - promover o recrutamento, seleção, formação
e desenvolvimento profissional e cultural do policial
civil, com a colaboração das universidades;

VII - praticar todos os atos de vigilância necessários
a evitar que qualquer infração penal escape da aprecia
ção da justiça criminal;

VIII - adotar providências preventivas necessárias
a evitar dano ou perigo às pessoas:

IX - organizar e executar os serviços de emergência
policial terrestre, ãereo e marítimo:
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x - colaborar com a justiça criminal, providencian
do o cumprimento dos mandados de prisão expedidos
pelas autoridades judiciárias, fornecendo as informa
ções necessárias à instrução e. julgamento dos processos,
e realizando as diligências requisitadas pelo juiz de direi
to e membros do ministério público,

XI - exercer outras medidas de interesse da ativida
de-fim da Polícia Civil.

§ 1e A organização e a execução de cadastramento
de veículos e habilitação de seus condutores serão regu
lamentados por lei estadual ou equivalente.

§ 2" Evidenciada, no curso do Inquérito Policial,
a configuração de infração penal propriamente militar,
pela sua natureza, serão os respectivos autos remetidos
à autoridade competente.

§ 3' Depois de ordenado o arquivamento do inqué
rito policial por falta de base para a denúncia, poderá
a autoridade policial proceder a novas investigações,
se de outras provas tiver notícia.

Ar!. 9" As funções institucionais da polícia civil,
de caráter criminalístico, médio-legal e de identificação,
realizar-se-ão atravês de órgão básico específico, com
petindo-lhe;

I - realizar, com exclusividade, os serviços técnico
científicos, rcsponsáveis pela execução dos exames de
corpo de delito, para comprovação da materialidade
das infrações penais e de sua autoria, assegurando-se
lhes a devida independência funcional e autonomia ad
ministrativa;

II - realizar, com exclusividade, perícias em locais
de acidente de trânsito;

lU - realizar pesquisas científicas relacionadas com
a Criminalística e a Medicina Legal estudos e experiên
cias, para obter novas técnicas ou recursos para a reali
zação de exames periciais;

IV - organizar e executar cadastramento civil e cri
minal de pessoas físicas, na forma da legislação federal;

V - colaborar com a justiça criminal, fornecendo in
formações e esclarecimentos necessários à instrução e
julgamento dos processos, e realizando investigações
técnico-científicas requisitadas pela autoridade policial,
membros do Ministério Público e Juízes de Direito;

VI - promover a informatização do funcionamento
e execução das respectivas funções técnico-científicas.

SEÇÃO II
Dos Princípios Institucionais

Art. 10. São princípios institucionais da Polícia Ci-
vil:

I - a legalidade;
II - a moralidade;
Irl - a universalidade científica:
IV - a finalidade do interesse público;
V - a hierarquia:
VI - a disciplina.

SEÇÃO UI
Dos Pressupostos Essenciais

Art. lL Constituem pressupostos essenciais da Po
lícia Civil: a unidade de doutrina e a uniformidade de
procedimentos.

SEÇÃO IV
Dos Símbolos Institucionais

Ar!. 12. São símbolos institucionais da Polícia Civil
o Hino. a Bandcira, o Brasão e o Distintivo, segundo
modelos estabeleCIdos em Lei estadual ou equivalente.

SEÇÃO V
Da Autonomia Institucional

Art. 13. Tem a Polícia Civil autonomia funcional,
administrativa, técnica, orçamentária e financeira, den
tro dos limites das diretrizes legais.

CAPÍTULO li
Das Disposições Gerais

SEÇÃO I
Dos Órgãos Básicos

Ar!. 14. A Polícia Civil, dirigida por delegado de
polícia de carreíra. tem. em sua organização estrutural,
dentre outros, os seguintes cirgãos básicos:

l-Conselho Superior de Policia Civil;
II - Corregedoria Geral de Polícia Civil;
III - Departamentos de Polícia Civil:
IV -Divisões ou Regiões de Polícia Civil;
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V - Delegacias de Polícia Civil;
VI - Academia de Polícia Civil.

Ar!. 15. A Polícia Civil. no exercício de suas fun
ções institucionais de caráter criminalístico. médico-le
gai e de identificação, tem,. em sua organização estrutu
raI, dentre outros, os seguintes órgãos básicos:

I - Superintendência de Polícia Técnico-Çientífica:
" - Instituto de Criminalística;
l1I -Instituto Médico-Legal;
IV - Instituto de Identificação:
V - Divisões ou Regióes de Polícia Técnico-Cien

tífica.
§ I" É facultada, mediante lei estadual ou equiva

lente, a instalação de laboratório de polícia técnico
científica, c.om estrutura independente dos demais insti
tutos, garantida sua direção a um perito oficial da área,
c sua subordinação à Superintcndência de Polícia Técni
co-Científica,

§" 2° Os exames de laboratórios, quando o mesmo
não for instalado independentemente, serão centrali
zados no Instituto de Criminalística ou Médico-Legal,
de acordo com os interesses peculiares de cada unidade
da federação e a natureza dos respectivos exames.

SEÇÃO II
Do Conselho Superior de Polícia Civil

Art. 16. Para superintender a atuação do policial
civil e zelar pela observância dos princípios e funções
institucionais da Polícia Civil, com atribuições consul
tiva, opinativa, de deliberação coletiva e de assessora
mento, haverá um Conselho Superior de Polícia Civil,
integrado:

I - pelo Secretário de Estado da Segurança Pública,
que o presidirá;

II - pelo Chefe da Polícia Civil:
IH - pelo Corregedor Geral de Polícia Civil;
IV - pelos dirigentes dos Departamentos de Polícia

Civil;
V - pelo dirigente da Academia de Polícia Civil;
VI - pelo dirigente da Superintendência de Polícia

Técnico-Científica;
VII - por igual número de servidores das carreiras

básicas de nível superior, eleitos pelos integrantes das
respectivas c.arreiras.

§ 1" O mandato dos membros do Conselho Supe
rior de Polícia Civil será de dois anos, exceto o dos
natos, que o integrarão enquanto estiverem na direção
da Corregedoria Geral de Polícia. dos Departamentos
de Polícia Civil, da Academia dc Polícia Civil e da
Superintendência de Polícia Técnico-Científica.

§ 2" A lei estadual ou equivalente assegurará a rota
tividade dos membros eleitos para a composição do
Conselho Superior de Polícia Civil.

Ar!. 17. Compete ao Conselho Superior de Polícia
Civil:

I - assessorar o Chefe da Polícia Civil:
II - definir as bases e os instrumentos de atuação

da Polícia Civil:
111 - estudar e propor medidas relativas à atualiza

ção de novas técnicas e sobre elas opinar. visando ao
desenvolvimento da organização policial e à sua efi
cácia;

I\" - pronunciar-se sobre conclusão de processo ad
min Istrativo que proponha a imposição das penas de
demissão, demissão a bem do serviço público e cassação
de aposentadoria ou disponibilidade;

V - opinar sobre. perda de cargo e. função pública
de policial civil, decorrente de sentença penal condena
tória, transitada em julgado. não declarada como efeito
de condenação;

VI - pronunciar-se sobre matéria relevante. concer
nente a atributos, funções, princípios e conduta funcio
nal ou particular de Policial Civil com reflexos na Insti
tuição:

VII - examinar e avaliar as propostas dos órgãos
da Polícia Civil em função dos planos e programas de
1rabalho previstos para cada exercício financeiro;

VIII - estudar, analisar e avaliar programas e proje
tos atinentes à expansão de recursos humanm e à aqui
~ição de materiais e equipamentos;

IX - opinar sobre projetos de criaçáo e desativação
de unidades operacionais;

X - decidir sobre remoção de servidores das carrei
ras básicas de nível superior, observadas as disposições
legais;

XI- decidir sobre a promoção policial civil por "ato
de bravura" e "post mortem".

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Parágrafo único, As decisões do Conselho Superior
de Polícia Civil serão aprovadas pelos votos de dois
terços de seus membms.

SEÇÃO III
Da Corregedoria Geral de Polícia Civil

Ar!. 18. À Corregedoria Geral de Polícia Civil, di
retamente subordinada ao Chefe da Polícia Civil, com
pete:

I - promover a apuração das infrações penais e trans
gressões disciplinares atribuídas a policial civil:

II - proceder as inspeções administrativas nos ór
gãos da Polícia Civil;

11I - realizar os serviços de corrciçüo. em caráter
permanente e extraordinário, nos procedimentos penais
de competência da Polícia Civil:

IV - zelar pela observância das funções e princípios
institucionais da Polícia Civil.

SEÇÃO IV
Dos Departamentos, Divisões ou Regiões

e Delegacias de Polícia

Ar!. 19. Aos Departamentos de Polícia, órgãos di
retamente subordinados ao Chefe da Polícia Civil, com
pete a direção, coordenação, controle e supervisão ad
ministrativo-operacional em sua área de atuação espe
cífica.

Art. 20. Às Divisões ou Regiões de Polícia, órgãos
subordinados diretamente aos respectivos departamen
tos, compete a direção, coordenaçãO, controle e super
visão administrativo-operacional em sua ãrea de atua
ção específica.

Ar!. 21. Às Delegacias de Polícia, órgãos subordi
nados diretamente às respectivas divisões ou regiões,
compete a execução das funções institucionais da Polícia
Civil, na sua atividade-fim de polícia judiciária.

SEÇÃO V
Da Academia de Polícia Civil

Art. 22. A Academia de Polícia Civil. diretamente
subordinada ao Secretário de Estado de Segurança PÚ
blica. e dirigida por um servidor pDlicial civil de nível
superior. de preferência com experiência pedagógica,
é o órgão responslÍvel pelo desenvolvimento e formação
dos recursos humanos, visandD ao processo de educação
permanente do policial, competindo-lhe. dentre outros:
1-promovêr o recrutamento, seleção e formação

técnico-profissional de pessoal. para o provimento no"
cargos das carreiras policiais civis:

11 - realizar treinamento, aperfeiçoamento e espe
cialização, objetivando a capacitação técnico-profissio
nal do policial civil:

In - desenvolver unidade de doutrina e uniformi
dade de procedimentos:

IV -manter intercâmbio com a Academia Nacional
de Polícia, congêneres estaduais e outras instituições
de ensino c pesquisa, nacionais e estrangeiras. visando
ao aprimoramento das atividades e dos métodos peda
gógicos utilizados:

V - produzir e difundir conhecimento de interesse
policial.

Ar!. 23. A Academia de Polícia Civil disporá de
um corpo docente selecionado dentre os profissionais
de segurança pública e especialistas de áreas de interesse
da polícia. conforme dispuser a lei estadual ou equiva
lente.

Ar!. 24, Integrará a Academia de Polícia Civil um
Instituto de Cóminologia, destinado ao estudo da vio
lência e da criminalidade e seus aspectos sociológicos
e ao aprimoramento das atividades de segurança pú
blica.

SEÇÃO VI
Da Superintendência de Polícia Técnico-Científica e

Institutos de Criminalística, Médico-Legal, de
Identificação c Divisões ou Regiões de

Polícia Técnico-Científica

Ar!. 25. A Superintendência de Polícia Técnico
Científica, diretamente subordinada ao Secretário de
Estado da Segurança Pública e dirigida por um perito
oficial de carreira, é o órgão responsável pela direção.
coordenação, controle e supervisão operacional dos Ins
titutos de Criminalística, Médico-Legal, de Identifica
ção e do Laboratório de Polícia Técnico-Científica,
quando instalado.
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Art. 26. A Supeóntendência de Polícia Técnico
Científica disporá de dotação orçamentária própria
anual, complementada pelos recursos provenientes de
serviços prestados junto à comunidade, conforme lei
estadual ou equivalente.

Art. 27. Ao Instituto de Criminalística. dirigido
por um perito criminal de carreira e subordinado à Supe
rintendência de Polícia Técnico-Científica compete a
realização de trabalhos periciais com a finalidade de
fornecer elementos e provas de convicção técnico-cien
tíficas no curso das investigações e processos policiais,
judieiários e administrativos: a realização de estudos
e pesquisas sobre a criminalística relacionados com as
ciências afim: atividades administrativas e de apoio ine
rentes, dentre outras previstas em lei estadual ou equi
valente.

Art. 28. Ao Instituto Médico-Legal. dirigido por
um perito médico legista de carreira e subordinado à
Superintendência de Polícia Técnico-Científica. com
pete a realização de perícias médico-legais necessárias
aos elementos e provas de convicção técnico-científicas
no curso das investigações e processos policiais, judiciá
rios e administrativos; à realização de estudos e pesqui
sas sobre a Medicina Legal c ciências afins; atividades
administrativas e de apoio inerentes, dentre outras pre
vistas em lei estadual ou equivalente.

Ar!. 29. Ao Instituto de Identificação, dirigido por
um perito oficial de carreira e subordinado à Superin
tendência de Polícia Técnico-Científica, compete a rea
lização da identificação civil e criminal, e o desenvol
vimento de estudos, exames, pesquisas e atividades ne
cessárias ao cadastramento das pessoas físicas e ao pro
cessamento de dados estatísticos, dentre outras pre
vistas em lei estadual ou equivalente.

Ar!. 30. Em havendo a instalação do Laboratório
de Polícia Técnico-Científica. competirá ao mesmo a
realização, orientação e execução exclusiva dos exames
e testes de laboratório nos campos comuns da crimina
lística e da Medicina Legal indispensáveis à prova peri
cial.

SEÇÃO VII
Da Administração Superior

Art. 31. Integram a Administração Superior da Po
lícia Civil o Secretário de Estado da Segurança Pública,
o Chefe da Polícia Civil. o Conselho Superior de Polícia
e os órgãos básicos da Polícia Civil.

Art. 32. Os cargos ou funções dos órgãos da Admi
nistração Superior, de direção Oll assessoramento, são
privativos de Delegados de Polícia em classe final de
carreira, exceto a Superintendência de Polícia Técnico
Científica e os órgãos que lhe são diretamente subordi
nados, hem como a Academia de Polícia Civil.

SEÇÃO VIII
Dos Serviços Suplementares

Ar!. 33. A Polícia Civil, além de outros, manterá
os seguintes serviços:

I - de estatística policial-cóminal e de informática
para a coleta de pesquisa de dados. processamento auto
mático e centralização das informações de interesse po
licial:

11 - de supervisão, controle e fiscalização de serviços
orgânicos de vigilância e segurança patrimonial privado;

!II -de apoio e integração das Guardas Municipais,
nos serviços orgãnicos de segurança e vigilância patri
monial, conforme dispuser lei estadual ou equivalente;

IV - de polícia interestadual. para a centralização,
coordenação e difusão das informações referentes à cri
minalidade;

V - de planejamento de operações policiais;
VI - de segurança de menores, para a vigilância da

queles em situação irregular e as investigações neces
sárias ao esclarecimento de infrações penais atribuídas
a menores, com as providências indispensáveis ao seu
encaminhamento ao Juízo competente;

VII - de comunicação social, para informar a opi
nião pública sobre as atividades da Polícia Civil e elabo
rar planos, programas e projetos de relações públicas;

VIII - de integração da Polícia Civil com a comuni
dade, para o incremento à participação da sociedade
nos programas de ordem pública, visando à conscien
tização da função social da instituição policial.
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Parágrafo único. Lei estadual ou equivalente dispo
rá sobre o dimensionamento dos serviços relacionados
neste artigo.

TÍTULO III
Das Atribuições de Cargos e Carreiras

CAPÍTULO I
Das Atribuições dos Cargos

SEÇÃO I
Do Chefe da Polícia Civil

Art. 34. O Chefe da Polícia Civil, diretamente su
bordinado ao Secretário de Estado da Segurança Públi
ca tem, além de outras. as seguintes atribuições:

I - dirigir e representar a Polícia Civil;
II - presidir o Conselho Superior de Polícia Civil.

na ausência do Secretário de Estado da Segurança PÚ
blica;

III - supervisionar as funções e princípios dos pres
supostos institucionais da Polícia Civil;

IV - designar o Corregedor-Geral da Polícia Civil,
os dirigentes dos Departamentos e dos demais órgãos
a ele diretamente subordinados;

V - aprovar a designação dos integrantes das carrei
ras policiais civis para o exercício nos órgãos subor
dinados;

VI - promover a remoção dos policiais civis, obser
vadas as disposições legais, exceto os que não lhe são
subordinados;

VII - autorizar policial civil a afastar-se da Unidade
da Federação. a serviço. dentro do País;

VIII - avocar. excepcional e fundamentadamente.
inquéritos policiais e outros procedimentos de polícia
judiciária para redistribuição;

IX - determinar a instauração de processo adminis
trativo;

X - gerir as atividades referentes à administração
de pessoal. material, orçamento, finanças e serviços
gerais, na área de sua competência.

Parágrafo único. O Chefe da Polícia Civil ê substi
tuído em sua ausência e impedimentos eventuais pelo
Corregedor-Geral da Polícia Civil.

SEÇÃO II
Do Superintendente da Polícia Técnico-Científica

Art. 35. O Superintendente da Polícia Técnico
Científica, diretamente subordinado ao Secretário de
Estado da Segurança Pública, tem, além de outras, as
seguintes atribuições:

I -dirigir c representar a Polícia Técnico-Científica;
II -supervisionar, coordenar, controlar, fiscalizar,

sistematizar e padronizar as funções institucionais da
Polícia Civil de caráter crirninalístico, médico-legal e
de identificação;

III - designar os dirigentes dos Institutos a ele direta
mente subordinados;

IV - aprovar a designação dos integrantes das carrei
ras policiais civis para o exercício nos órgãos subor
dinados;

V - promover a remoção dos policiais civis a ele
subordinados, observadas as disposições legais;

VI - autorizar policial civil, a ele subordinado, a
afastar-se da Unidade da Federação, a serviço, dentro
do País;

VII - avocar, excepcional e fundamentalmente, lau
das periciais e outros procedimentos de Polícia Técnico
Científica para redistribuição;

VIII - encaminhar à Corregedoria Geral de Polícia
Civil a instauração de processo administrativo;

IX - gerir as atividades referentes à administração
de pessoal, material, orçamento, finanças e serviços
gerais na área de sua competência.

Parágrafo único. O Superintendente da Polícia Téc
nico-Científica é substituído em sua ausência e impedi
mentos eventuais por qualquer dos diretores dos Insti
tutos de Criminalística, Médico-Legal ou de Identifi
cação indicado pelo Secretário de Estado da Segurança
Pública.

Art. 36. As atribuições do Secretário de Estado da
Segurança Pública e dos demais titulares de cargos ou
funções de direção e assessoramento, inclusive o diretor
da Academia de Polícia Civil, serão estabelecidas em
legislação estadual ou equivalente.
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CAPÍTULO II
Das Atribuições das Carreiras

SEÇÃO I
Das Carreiras de Nível Superior

Art. 37. São atribuições, dentre outras:
I - Dos Delegados de Polícia:
a) zelar pelos direitos e garantias fundamentais cons

titucionais;
b) superintender, coordenar e controlar o órgão poli

cial sob sua direção;
c) instaurar e presidir inquéritos policiais e outros

procedimentos penais no âmbito de sua competência;
d) promover diligências, requisitar informações, exa

mes periciais e documentos necessários à instrução de
inquérito policial ou outros procedimentos decorrentes
das funções institucionais da Polícia Civil;

e) assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato
e às investigações a seu cargo, conforme dispuser a
lei processual:

f) planejar e dirigir operações policiais na área de
sua competência;

g) praticar todos os atos de polícia, na esfera de sua
competência. visando à polícia judiciária como ativida
de-fim.

IT - Dos Peritos Criminais, Peritos Médico-Legistas
e Peritos Odonto-Legistas:

a) exercer a função pericial técnico-científica espe
cifica junto â Polícia Judiciária, Ministério Público e
Poder Judiciário, em qualquer instllncia, na compro
vação técnica de depoimentos em geral elaborando a
prova técnica da materialidade do evento, nos termos
da legislação processual penal;

b) supervisionar, planejar, coordenar, orientar, e
executar, nas áreas de perícia criminalística, médico
legal e odonto-legal, respectivamente;

c) proceder às diligências necessárias à complemen
tação dos respectivos exames periciais;

d) estabelecer novos métodos e técnicas de trabalho
pericial, através de pcsquias laboratoriais que visem
ao aprimoramento funcional;

e) assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato
e às investigações a seu cargo, conforme dispuser a
lei processual.

§ I' Lei estadual ou equivalente poderá estabelecer
carreiras policiais suplementares com a finalidade de
atender as necessidades das instituições locais.

§ 20 Lei estadual ou equivalente disporá sobre o
quantitativo do pessoal, planos e estruturação das car
reiras. estatuto jurídico, critérios para ° desenvolvi
mento e intcriorização dos efetivos, consideradas as
peculiaridades locais.

SEÇÃO II
Das Carreiras de Nível Médio

Art. 38. São atribuições, dentre outras:
I - dos Agentes de Polícia:
a) zelar pelos direitos e garantias fundamentais cons

titucionais;
b) proceder a inspeção policial e comandar diligên

cias policiais;
c) efetuar prisões e conduzir presos;
d) orientar e supervisionar o trabalho dos subordi

nados em investigações e diligências.
II - dos Escrivães de Polícia:
a) zelar pelos direitos e garantias fundamentais cons

titucionais:
b) executar serviços de escrivania em Delegacias de

Polícia Civil;
c) organizar livros de carga da remessa de autos,

de conclusões de inquéritos e de ofícios, documentos
e demais papéis dos cartórios;

d) reduzir portarias. ofícios, mandatos, termos, au
tos, ordens de serviço, editais, circulares, boletins e
etc.;

e) chefiar cartórios de Delegacias de Polícia Civil.
III -dos Papiloscopistas, Dactiloscopistas c Identifi

cadores:
a) colher, classificar e comparar impressões digitais,

palmares e plantares:
b) preparar, examinar e arquivar fichas dactiloscó

picas;
c) emitir pareceres em processos e prestar informa

ções sobre assuntos de dactiloscopia;
d) manter atualizados os arquivos civil e criminal.

Quinta-feira 27 2613,

Art. 39. As funções administrativas e outras de na
tureza não policial serão exercidas por servidores admi
tidos em quadro próprio nos termos da Lei estadual
ou equivalente.

LIVRO II
Do Estatuto do Policial Civil

TÍTULO [
Da Carreira Policial

CAPÍTULO I
Da Organização

Art. 40. A PolíCia Civil é organizada em carreiras,
estruturadas em séries de classes. com níveis crescentes.
de atribuições e responsabilidades funcionais.

Art. 41. Carreira policial é o escalonamento de car
gos de provimento efetivo e exercício privativo de seus
titulares, constituídos de série de classes, encimada pela
classe especial e dispostas em números ordinais, de for
ma crescente, até a classe inicial.

Parágrafo único. As carreiras básicas da Polícia Ci
vil terão igual número de classes, de nível correspon
dente, e em escala descendente.

Art. 42. São ~~rreiras policiais civis básicas:
I - de nivel superior:
a) Delegado de Polícia:
b) Perito Criminal:
c) Perito Médico-Legista;
d) Perito Odonto-Legista.
II - de nível médio:
a) Agente de Polícia;
b) Escrivão de Polícia;
c) Papiloscopista;
d) Dactiloscopista;
e) Identificador.
§ l' Lei estadual ou equivalente poderá estabelecer

outras carreiras policiais civis, com a finalidade de aten
der às necessidades e peculiaridades das instituições
locais.

§ 2\' Lei estadual ou equivalente disporá sobre o
quantitativo de pessoal, planos de carreira, estatuto ju
rídico específico e critérios para o desenvolvimento e
interiorização dos efetivos, consideradas as peculiari
dades locais.

CAPÍTULO II
Da Remnneração

Art. 43. As carreiras policiais civis básicas e suple
mentares terão seus vencimentos fixados em Lei esta
dual ou equivalente.

Art. 44. Lei estadual ou equivalente assegurará aos
integrantes das carreiras policiais civis básicas de nível
superior, uniformidade de vencimentos, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza
ou local de trabalho. conforme dispositivo constitucio
nal.

Parágrafo único. Aos integrantes das carreiras poli
ciais civis básicas, de nível médio, será assegurado o
mesmo princípio, regulamentado por Lei estadual ou
equivalente.

Art. 45. Os vencimentos dos integrantes das carrei
ras básicas e suplementares de nível superior, serão
fixados com diferença não superior a dez por cento
de uma para outra das classes da carreira, correspon
dendo a de maior nível à remuneração do Delegado
de Polícia, Perito Criminal, Perito Médico-Legista e
Perito Odonto-Legista de classes especiais.

Parágrafo único. Aos integrantes das carreiras poli
ciais civis básicas, de nível médio, será assegurado o
mesmo princípio, conforme Lei estadual ou equivalen
te.

CAPÍTULO III
Do Concurso de Ingresso

Art. 46. O ingresso na Polícia Civil far-se-á nas
classes iniciais das carreiras policiais, mediante concurso
público de provas e títulos, realizado pela Academia
de Polícia Civil. em que se apurem qualificações e apti
dões específicas para o desempenho das atribuições do
cargo.

Art. 47. Verificada a existência de, pelo menos,
dez por cento de cargos vagos entre os fixados em lei
para classe inicia! de cada carreira, o Secretdrio de Esta
do da Segurança Pública. e/ou o Chefe de Polícia Civili
promoverão, no prazo de trinta dias, a abertura dê



2614 Quinta-feira 27

concurso público, designando os membros da banca
examinadora.

Art. 48. São requisitos básicos para participar dos
concursos públicos da Polícia Civil:

I - ser brasileiro;
II -ter, no mínimo, vinte e um anos e. no máximo,

trinta e cinco anos de idade, até a data de encerramento
da inscrição;

III - estar quite com as obrigações eleitorais e mili
tares:

IV - não registrar antecedentes criminais;
V - ter procedimento irreprecnsíve1 e idoneidade

moral inatacável;
VI -ter habilitação específica para a carreira poli

eial:
a) curso de Bacharelado em Direito, para Delegado

de Polícia.
b) curso superior, observada a respectiva especia

lidade. para Perito Criminal;
c) curso de Medicina, para Perito Médico-Legista;
d) curso de Odontologia, para Perito Odonto-Le

gista;

e) curso de 20 grau para Agente de Polícia. Escrivão
de Polícia. Papiloscopista, Dactiloscopista e Identifi
cador.

Ar!. 49. O concur';o público será realizado em duas
fases:
1-a primeira fase constará de:
a) provas escritas de conhecimentos gerais e espe-

cíficos;
b) exame psicotécnico:
c) exame médico:
d) prova de capacidade física;
e) investigação social;
f) prova oral.
II - a segunda fase constará de curso de formação

técnico-profissional. ministrado pela Academia de Polí
cia Civil. com carga horária mínima de quatrocentas
e oitenta horas-aula, distribuídas em sala de aula e em
estágio supervisionado na unidade policial respectiva.

§ 1" As provas e exames da primeira fase têm cará
ter eliminatório e as das alíneas "a" e "f' são, também.
classificatórias.

§ 2" O candidato aprovado na primeira fase do con
curso público somente será matriculado no curso de
formação técnico-profissional se. no prazo de dez dias
após a publicação do resultado, apresentar documentos
comprobatórios dos requisitos básicos para a partici
pação no concurso.

§ 3" Asscgurar-se-á ao candidato aprovado na pri
meira fase eliminat6ria e classificatdria~ a nomeação
em investidura temporária. observada o número de va
gas e a ordem de classifica,;ão.

Ar!. 50. O candidato. ao ser matriculado no curso
de formação técnico-profissional. faz jus. até a data
da nomeação para estãgio probatório. a oitenta por
cento dos vencimentos da dasse inicial do cargo para
<1 qual se habilita.

§ I" O candidato-aluno servidor público federal. es
tadual ou municipal será colocado à disposição ela Polí
da Civil, podendo l'ptar pela percepção de oitenta por
cento do~ vencimentos da classe inicial do cargo T)(lru
o qual se habilita ou pela remuneração do cargl; de
que seja titular.

§ 2" O candidatu-aluno contrihuiní pura o Instituto
de PrevidiJncia e Assistência Social. para efeito de apo
sentadoria. pens:lo e demais beneficios.

Art. 51. Os policiais civis em efetivo exercicio dos
seus respectivos cargos. há mais de uuls anos. pü:;sui
dores de curso superior especifico. na forma do Art.
48~ poderào ser inscritos nos eonCl1rso.~, públicos. com
dispensa da prova de capacital;áo fisica ç investigação
social.

Art. 52, A Polícia Civil. com recursos próprios.
providenciará para qu~ os alunos da Academia de Polí
cia Civil. durante o curso de formaç,\o técnico-profis
sional. tenham cobertura de seguro de vida e de aciden
tes pessoais.

Ar!. 53. A freqüência ao curso de formação técni
co-profissional, para investidura em cargo policial civiL
é considerada de efetivo exercício. para fins de aposen
tadoria ou disponibilidade.

Ar!. 54. O aluno considerado inválido, em caráter
permanente, por acidente em atividade de instrução.
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será nomeado e automaticamente aposentado. com pro
ventos integrais, no cargo em que deveria ocorrer a
investidura.

§ 1ç Se o acidente resultar morte. seus dependentes
fazem jus à pensão.

§ 2' Ocorrendo o falecimento do aluno, a Acade
mia de Polícia Civil providenciará o translado do corpo
para a localidade solicitada pela famtlia ou de sua ori
gem.

Ar!. 55. Será desligado do curso de formação técni
co-profissional o aluno que:

I - form reprovado em qualquer disciplina do curso;
II - cometer falta disciplinar considerada grave. con

forme se dispuser em regulamento;
Ill-houver omitido fato que teria impossibilitado

sua inscrição. apurado em investigação social. realizada
em qualquer fase do concurso;

IV - ultrapassar o número de faltas permitido, con
forme dispuser o regulamento;

V - revelar comportamento incompatível com a fun
ção policial ou for reprovado em exame médico reali
zado em qualquer fase do curso.

Ar!. 56. Os concursos públicos, para ingresso nas
carreiras policiais, realizados pela Academia de Polícia
Cívil. terão a validade de até dois anos. prorrogável
uma vez. por igual período.

CAPÍTULO IV
Do Estágio Probatório

Art. 57. Homologado o concurso. assegurar-se-á
ao candidato aprovado a nomeação, de acordo com
a ordem ue classificação.

Ar!. 58. Com a nomeação o policial civil será sub
metido a estágio probatório de dois anos, durante os
quais apurar-se-ão as condições de permanência na car
reira. através de seu trabalho e conduta pessoal.

Parágrafo único. O policial civil em estágio proba
tório não poderá exercer cargo ou função de confiança.

Art. 59. O policial civil que solicitar exoneração,
antes de completar três anos de efetivo exercício na
carreira. deverá ressarcir a Fazenda Pública do valor
pecuniário correspondente ao custo de sua fmmação
técnico-profissional. acrcscido das cominações legais.

CAPÍTULO V
Da Promoção

Art. 60. Lei estadual ou equivalente regulará o pro
cesso dc promoção, observados os critérios alternados
de antigúidaue e merecimento.

§ I" As promoçócs serc\o realizadas trimestralmen
te. de classe para classe, com q'lalquer número de vagas.

ç 2" Para a promoção. por antigüidade ou mereci
mento. será exigido o interstício mínimo de dois anos
de efetivo exercício na classe. salvo se m:tO houver candi
dato com esse req uisito.

§ 3u A antigúidade t: o merecimento sentO apurados
na classe e quando na classificação por antiguidade ocor
rer empate. terá preferênciu, suces,:,ivamcnte:

1-para efeito da primeira promoção. o melhor clas-
sificado no cursode formação técnico'profissional;

11 - nas demais promoç(ies;
a) o que tiver maior tempo de serviço na c1asse~

bl <) que tiver maior tempo de serviço na carreira;
c) o que tiver maior tempo de serviço públic() esta-

dual;
d) O que tiver maior tempo de serviço público:
e) II I.jue for muis ido,o.
Art. 6 L Somente podeni ser promovido por mere

cimento o candidato que figurar na primeira metade
duli"ta de antigüidade e. para a c1ass~ final da carreira,
houver sido aprovado em curso para esse fim, mantido
pela Academia de Polícia Civil. e estiver no exercício
de cargo ou função de natureza policial.

Art. ti2. A lista de prornoçüo por merecimento ccm
terá tantos nomes quanto forem as vagas. mais dois.

§ I' Figuranuo o policial civil em três listas con,ecu
tivas ou cinco alternadas. fica-lhe assegurado () direito
à promoção.

§ 2" Para cada promoç,jo será feita nova avaliação
de mérito.

Ar!. 63. Será declarado promovido o policial civil
que vier a falecer ou se apmentar scm que tenha sido
efetivada a promoção que lhe cabia.
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Ar!. 64. O poliçial civil poderá ser promovido por
"ato de bravura" on "post mortem", independente da
existência de vaga.

CAPÍTULO VI
Da Remoção

Ar!. 65: O policial civil poderá ser removido de
um para outro Município;

I - a pedido. inclusive por permuta:
II - no interesse do serviço policial.
Parágrafo único. A remoção no interesse do serviço

policial dos integrantes das carreiras básicas e suplemen
tares de nível superior, só se efetivaráo mediante deci
são fundamentada. aprovada por dois terços dos mem
bros do Conselho Superior de Polícia, assegurado o
direito de defesa.

Art. 66. Ao policial civil. removido no interesse
do serviço policial, será concedida ajuda de custo, cujo
valor não excederá a importância correspondente a três
vencimentos. fixada pela autoridade competente, ob
servados os critérios de distância da nova sede de exer
cício e encargos de família.

Parágrafo único. A ajuda de custo será paga a vista
da publicaçãodo ato de remoção.

Art. 67. E vedada a remoção de policial civil. de
um para outro Município, quando em exercício de man
dato eletivo na diretoria de sua entidade de classe.

CAPÍTULO VII
Da Aposentadoria, Proventos e Pensões

ArL 68. O policial civil será aposentado com venci
mentos integrais e demais vantagens do cargo:

I - por invalidez permanente. sendo os proventos
integrais quando decorrente de acidente em serviço.
moléstia profissional ou doença grave. contagiosa ou
incurável. especificadas em lei, e proporcionais nos de
mais casos:

II -compulsoriamente, aos setenta anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço:

a) após trinta anos de serviço. desde que conte, pelo
menos. vinte anos de exercício em cargo de natureza
policial: ou

b) após vinte e cinco anos de serviço em cargo de
natureza estritamente policial.

~ 1'., Computar-se-á em dobro. para efeito de apo
sentadoria, o período dc férias e/ou licença especial,
por tempo de serviço, não gozado pelo policial civil.

§ 2" Os proventos da aposentauoria do policial civil
serão revistos. na mesma proporção c na mesma data.
sempre que se modificar a remuneração dos polidais
civis em' atividade. sendo também estendido aos inativos
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente con
cedidos, inclusive quando decorrentes da transformação
ou rec1a5'iflcação de cargo ou funçáo em que se deu
a aposentadoria. na forma da lei.

§ J' O benefício da pcns;\o por morte de policial
civil. em atividade ou aposentado. conc<,dido ao cônju
ge sobrevivente, enquanto durar a viuvez. ou. em sua
falta. aos filhos menores de dezoito arros uu incapazes
correspondcrá a totalidade dos vencimentos ou proven
tos do policial falecido. até o limite estabelecido em
lei. l.)hst'rv{"1(30 i) disposto nO parágrafo anterior.

TITULO II
Das Garantias, Prerrogativas. Direitos c Vantagem

Art. 6Y. Decorridos dois anos de efetivo exercício.
o policial civil s:omentc perdcni o cargo:

I - ~;C condenado. à perda dn fum.:ão resultante de
sentença transitada e-Ul julgado:

11 - em virtude de processo administrativo. e quc
lhe seja a~scgurada ampla dt'fesa.

Ar!. 70. Alcm das gar:mtias asscguradas pcla Cons
titui(;ftn eln Republica. (j policiall.·ivil gozará das seguin
tes prerrogativas:

[ - receber tratamento compatível com o nivel do
cargu desempenhado;

n -se.r preso somente e-fi tlagrante delito ou por
ordem eserita e fundamentada de aUl<lridade judiciária
competente, salvo nos casos de crime propriamente mi
litar. definido em lei:

lU - ser recolhido em depéndência ou sala especial
quando preso. antes ou depois da sentença condenatória
transitar em julgado;
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IV - ser recolhido em presídio especial quando, em
virtude de sentença condenatória transitada em julgado,
vier a ser decretada a perda da função pública;

V - prioridade em todos os serviços de transporte
e comunicação públicos e privados, quand'o em cumpri
mento de missão especial, de caráter urgente, expressa
mente credenciado pela autoridade competente;

VI - exercício privativo dos eargos e funções da or
ganização estrutural da Polícia Civil.

Parágrafo único, Quando no curso de investigação
houver indícios de prática de infração penal atribuída
a policial civil, a autoridade remeterá, imediatamente,
cópia do procedimento ao Corregedor Geral da Polícia
Civil.

Art. 7I. O policial civil em atividade ou aposentado
terá carteira funcional equivalente à cédula de identi
dade e porte de arma, com validade no território nacio
nal.

Art, 72. Além dos atribuídos aos servidores públi
cos no art. 39, § 2" da Constituição da República, são
direitos dos policiais civis, dentre outros estabelecidos
em lei estadual ou equivalente:

I - vencimentos compatíveis com a importância da
atividade policial, cujo exercício, reconhecidamente pe
rigoso e penoso ou insalubre é essencial à preservação
da ordem pública e à defesa social;

II - tratamento remuneratório isonômico, atribuin
do vencimentos iguais às carreiras básicas e suplemen·
tares de nível superior, situadas na mesma posição dos
membros do Ministério Público, no escalonamento ver
tical, ressalvadas as vantagens de caráter individual e
as relativas à natureza e ao local de trabalho;

III - idêntico percentual de diferença entre uma clas
se e outra, limitando, ao máximo, a dez por cento,
na fixação dos vencimenros das carreiras policiais civis
básicas e suplementares;

IV - traslado ou remoção quando falecido, ferido
ou acidentado em serviço;

V -custeio do sepultamento, quando morto em ser
viço;

VI - matrícula, em estabelecimento oficial de ensi
no, na cidade em que esteja lotado, para seus depen
dentes, em qualquer fase do ano letivo, independente
de vaga, quando removido no interesse do serviço poli
ciaI;

VII - tratamento especializado, se necessário no ex
terior, em razão de acidente ou doença decorrente da
função policial;

VIII - afastamento do serviço até oito dias consecu
tivos por motivo de casamento ou falecimento do cônju
ge, ascendente ou descendente;

IX -licenças, segundo dispuser a lei estadual ou
equivalente;

X-promoção por "ato de bravura", independente
de vaga;

XI-livre acesso, em razão de serviço, aos locais
sujeitos à ficalização pela polícia;

XII - medalha de "Mérito Policial", conforme dis
puser a lei,

Are 73. O policial civil poderá afastar-se do exer
cício do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e
demais vantagens pecuniárias para:

I - exercer cargo eletivo ou a ele concorrer;
11 - exercer a Presidência, a Secretaria e a Tesou

raria de sua entidade de classe regional elou nacional;
III - exercer cargo ou função pública de nível equi

valente ou superior por ele ocupada na administração
direta ou indireta;

IV - participar de curso, congresso ou seminário no
País ou no exterior, com prévia autorização da autori
dade competente.

Parágrafo único, Não será pennitido o afastamento
durante o estágio probatório.

Art. 74. É assegurado ao policial civil o direito de
requerer ou representar, pedir reconsideração e recor
rer de decisão, desde que o faça dentro das normas
de urbanidade, dirigida à autoridade competente e en
caminhada por intermédio de seu superior hierárquico
imediato.

§ I" Lei estadual ou equivalente disciplinará cada
um desses direitos ..

§ 2' O direito de pleitear na esfera administrativa
prescreve:
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I - em cinco anos, quanto aos atos de que decorram
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilida
de;

11 -em cento e vinte dias, nos demais casos.
§ 3' O prazo de prescrição é contado da data da

publicação oficial do ato impugnado ou quando este
for de natureza reservada, da data de sua ciência pelo
interessado,

§ 4' O pedido de reconsideração e recurso, quando
cabíveis, interrompem a prescrição até duas vezes.

§ 5' São fatais e improrrogáveis os prazos estabe
lecidos neste artigo.

Art. 75, O policial civil terá as seguintes vantagens,
além de outras previstas em lei estadual ou equivalente:

I - gratificação de função policial;
11 - gratificação por exercício das funções em locali

dades insalubres ou especiais, observadas as rcstrições
estabelecidas em lei;

lI! - diárias;
IV - ajuda de custo para cobrir despesas de trans-

portes c mudança;
V - auxílio-moradia;
VI - auxílio-doença;
VII - auxílio-funeral;
VIII - auxílio-reclusão;
IX - gratificação por incentivo funcional.
Parágrafo único. Lei estadual ou equivalente dispo

rá sobre os critérios de concessão e percentuais das
vantagens.

TÍTULO III
Do Regime Disciplinar

CAPÍTULO I
Dos Deveres e Proibições

SEÇÃO I
Dos Deveres

Art. 76. São deveres funcionais do policial civil,
dentre outros enumerados na lei estadual ou equiva
lente:

I - ser leal e fiel aos superiores interesses do Estado,
dedicando-se inteiramente ao serviço policial e respei
tando integralmente as leis, autoridades e instituições
constitucionais;

11 - obedecer as ordens legais de superiores hierár
quicos e promover a sua fiel execução;

III - desempenhar as funções específicas com zelo,
presteza, eficiência e probidade;

IV - zelar pela valorização da função policial e pelo
respeito aos direitos do cidadão e a dignidade da pessoa
humana;

V - proceder na vida pública e particular de modo
a dignificar a função policial;

VI - adotar providências cabíveis em face das irregu
laridades de que tcnha conhecimento AO serviço ou em
razão dele;

VII - guardar sigilo sobre os assuntos da adminis
tração e das irregularidades de que tenha conhecimento
em razão do cargo ou função;

VIII - observar os princípios institucionais da polícia
civil;

IX -agir com serenidade, prudência, urbanidade e
energia na execução das missôes policiais;

X - zelar pela economia e conservação dos bens do
Estado, sobretudo daqueles cuja guarda ou utilização
lhe foi confiada;

XI - zelar pelos direitos e garantias fundamentais
constitucionais,

SEÇÃO II
Das Proibições

Art. 77, São proibições, dentre outras:
I - acumular cargo público, ressalvadas as hipótescs

previstas na Constituição da República;
II - participar de gerência ou administração de em

presa de qualquer natureza;
III - exercer o comércio ou participar de sociedade

comercial, salvo como acionista, quotista ou coman
ditário;

IV - exercer outras atividades remuneradas, exceto
as relativas ao ensino e à difusão cultural.
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CAPÍTULO II
Das Sanções e Transgressões Disciplinares

Art. 78. Constituem sanções disciplinares:
I - advertência;
II - repreensão;
111 - suspensão, até noventa dias,
IV -multa, até um terço dos vencimentos;
V -demissão;
VI - demissão a bem do serviço público;
VII - cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
Art. 79. As penas disciplinares serão publicadas em

documentos sigilosos, exceto a de demissão, a de demis
são a bem do serviço público e a de cassação de aposen
tadoria ou disponibilidade.

Art. 80, Lei estadual ou equivalente disporá sobre
as transgressões disciplinares, sua classificação, compe
tência para aplicação das pcnas, apuração, circunstân
cias atenuantes, agravantes e causas justificativas.

CAPÍTULO III
Das Responsabilidades

ArL 81. O policial responde civil, penal e adminis
trativamente pelo exercício irregular de suas atribui
ções, ficando sujeito, cumulativamente, às respectivas
cominações.

Art. 82. A responsabilidade civil decorre de proce
dimento doloso ou culposo, que importe prejuízo à Fa
zenda Pública ou terceiros.

Parágrafo único. A importância da indenização será
descontada dos vencimentos e não poderá exeder a déci
ma parte do que recebe o polici.al civil.

CAPÍTULO IV
Da Extinção da Punibilidade

Art. 83, Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do policial civil;
II - pela anistia administrativa;
III - pela retroatividade da lei que não mais consi-

dere o fato como transgressão disciplinar;
IV - pela prescrição administrativa;
V - pela não exigibilidade de outra conduta.
Art. 84. A prescrição regula-se pelo transcurso do

prazo verificando-se:
I - em dois anos, para as faltas sujeitas às penas

de repreensão c suspensão;
II -em cinco anos, para ás faltas sujeitas às penas

de demissão, de demissão a bem do serviço público
e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade.

§ l' O prazo prescricional começa a fluir da data
do evento punível disciplinarmente e interrompe-se pela
instauração do procedimento disciplinar.

§ 2' A falta prevista como crime. ou contravenção
na lei penal, prescreverá juntamente com estes.

CAPíTULO V
Da Apuração das Transgressões Disciplinares

Art, 85. A apuração das transgressões disciplinares
será feita mediante sindicância ou processo adminis
trativo,

SEÇÃO I
Da Sindicância

Art. 86. Instaurar-se-á sindicância:
I - como procedimento preambular de processo ad

ministrativo, sempre que a transgressão não estiver sufi
cientemente caracterizada ou definida a autoria;

11 - quando não for obrigatória a imediata instau
ração do processo administrativo;

UI - a sindic~ncia, sujeita a procedimento primário,
tem caráter reservado, devendo ser concluída no prazo
improrrogável máximo de trinta dias.

SEÇÃO Il
Do Processo Administrativo e da sua Revisão

Art. 87. Para a apuração de transgressão discipli
nar punível com as penas de demissão, de demissão
a bem do serviço público e de cassação de aposentadoria
ou disponibilidade, será instaurado processo adminis
trativo por ato da autoridade competente.

§ l' No curso do processo administrativo, poderá
o acusado ser afastado, preventivamente, no exercício
do cargo, por ato da autoridade competente, até noven
ta dias, sem preiuízo de seus vencimentos.
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§ 2' O policial civil afastado preventivamente das
funções terá sua carteira funcional e arma recolhidas
pela autoridade processante.

§ 3' Lei estadual ou equivalente regulará o processo
administrativo de que trata este artigo e sua revisão.

LIVRO III
Das Disposições Finais e Transitórias

TÍTULO ÚNICO
Disposições Finais e Transitórias

CAPÍTULO 1
Das Disposiçõeg FillJays

Art. 88. O efeito policial civil será fixado com base
no índice criminal da unidade da Federação, conside
rando-se, dentre outras, as seguintes variáveis locais:

I - concentração urbana;
11 - fatores de riscos policiais;
111 - crescimento demográfico;
IV - condições especiais de trabalho.
Parágrafo único. As unidades da Federação, no pra

zo de cento e oitenta dias fixarão os efetivos da polícia
civil, promovendo em dois anos o preenchimento das
vagas, claros de lotação e sua atualização.

Art. 89. O policial civil requisitado ou colocido à
disposição em órgão da administração direta ou indire
ta, estadual ou municipal, conservará os seus venci
mentos e vantagens desde que:

I - seja o serviço de interesse estritamente policial;
11 - exista compatibilidade e correlação entre as atri

buições de seu cargo e as funções do õrgão requisitante;
111- seja indicado para o exercício de cargo ou fun

ção de direção ou assessoramento superior.
Parágrafo único. O não preenchimento de um dos

requisitos deste artigo implicará perda das vantagens
inerentes ao cargo.

Art. 90. A função policial é considerada, para to
dos os efeitos, de natureza técnico-especializada.

Art. 91. E vedado a pessoas estranhas o exercício,
ainda que eventual, das funções institucionais da polícia
civil.

Parágrafo único. Os servidores de nível superior
que, até a data da promulgação da Constituição, vinham
exercendo e exercem regularmente as funções periciais,
tais como Perito Criminal, Médico-Legista e Odonto
Legista, terão seu enquadramento assegurado oas clas
ses iniciais das respectivas carreiras.

Art. 92. Os atuais cargos de classe final das carrei
ras policiais civil, que tenham correspondência com as
carreiras básicas desta lei complemantar, constituirão
a classe especial.

Art. 93. É vedada a criação elou manutenção de
carreiras de nível médio para exercer as funções de
Perito Oficial, regulamentadas pelo Código de Processo
Penal, a partir da vigência desta lei.

Parágrafo único. Fica assegurado aos atuais ocu
pantes destas carreiras que, até a data da promulgação
da Constituição Federal, vinham exercendo e exercem
regularmente as funções de Perito Criminal Oficial, o
enquadramento nas classes de Perito Criminal, desde
que façam parte do quadro funcional dos serviços técni
co-científicos das respectivas Secretarias de Estado da
Segurança Pública, conforme dispuser Lei estadual ou
equivalente específica.

Art. 94. Fica instituído o "Dia da Polícia Civil,
a ser comemorado anualmente a 21 de abril. em home
nagem a seu patrono, Joaquim José da Siiva Xavier,
chamado o "Tiradentes."

Art. 95. Fica instituído o "Dia Nacional do Perito
Criminal", a ser comemorado a 4 de dezembro, em
homenagem ao perito criminal mineiro Otacílio de Sou-
za Filho. .

Art 96. Cada unidade da Federação criará um Fún
do Especial de Polícia Civil, destinado a promover fluxo
perman~nte de recursos .para o seu reequipament() e
modermzação, e execução das disposições desta lei com
plementar.

Parágrafo único. Lei estadual ou equivalente regu
lamentará no prazo de cento e oitenta dias a constituiçáo
e administração do Fundo.

CAPÍTULO 11
Das Disposições Transitórias

Art. l' A primeira eleição para a escolha dos inte
,grantes das carreiras de nível superior no Conselho Su-
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perior de Polícia Civil, será reàlizada trinta dias após
a nomeação do Chefe da Polícia Civil pela autoridade
competente, e o mandato dos eleitos vigorará até 15
de março de 1991.

Art. 2'.' As unidades da Federação adptarão à Polí
cia Civil, as normas desta lei complementar, no prazo
de cento e oitenta dias, a contar de sua publicação.

Art. 3' Ficam revogadas as disposições em contrá
rio.

Justificação

Os serviços técnico-científicos dos órgãos tesponsá
veis pela segurança pública, também conhecidos por
"Polícia Técnica" ou "Polícia Científica", constituem
organismos de absoluta importância na apuração dos
delitos; base e principal sustentáculo na formação da
livre convicção dos magistrados judicantes; c são exer
cidos pelos Peritos Oficiais de carreira dos Institutos
de Criminalística e Médico Legal, com amu1io e apoio
técnico do Instituto de Identificação.

Com base na recém-promulgada Constit'J1ção Fede
ral, contudo, a função pericial assume um caráter de
maior relevância. mais amplo, com responsabilidades
transparecidas, em essência, no título e capítulos que
tratam dos Direitos e Garantias Fundalnentais. Direitos
e Deveres Individuais e Coletivo,'. quando' torna-se
princípio constitucional, sobretudo, a dignidade da pes
soa humana, traduzidos na garantia "à inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade" .

J;'ara os Peritos Oficiais a conquista de tais garantias
na Carta Magna pressupõe ~m reordenamento jurídico
das Instituições brasileiras, especialmente as Institui
ções policiais civis e miJit:ares, a partir de pontos de
vista mais modernos. E j ,so seguramente nos remete
a uma reflexão profunda sobre as estruturas policiais,
sua efetiva profissionalização, a re~icIagem pedagógi
ca/acadêmica de seus servidores, ~tc. Sem dúvida, um
avanço que nos coloca em níve;s superiores de civili-
zação. .

Titular das provas que regu:am o procedimento poli
cial, os exames do corpo d, delito executados pelos
Institutos de Criminalística, Médico Legal e de Identifi
cação, impõe-se, no seu comjunto, -como único e indis
pensável elemento inibidor da persuasão arbitrária ad
ministrada com freqüência nas distritais e especializadas
~ traduzida pela abusiva manipulação dos elementos
empíricos das investigações ali empreendidas; daí a im
portância insuspeita da perícia na esfera da processua
lística penal.

É assim que a função do Perito Oficial assume valor
imprescindível na minimização das desigualdades legais
que tanto caracterizam o conjunto de princípios da in
vestigação policial, agora sob a vigilância permanente
do texto constitucional federal.

Entendem os Peritos Oficiais brasileiros, que a forma
devida para contribuir ao aperfeiçoamento destas Insti
tuições policiais está no compromisso em assegurar a
modernização dos métodos de ação policial, no cumpri
mento de suas funções constitucionais. E isso passa fun
damentalmente na valorização e profissionalização das
Polícias Civis, especialmente os seus setores técnico
científicos.

Em recente viagem realizada por vinte e um Estados,
foi possível constatar as péssimas condições de trabalho
propiciadas aos Peritos Oficiais, escandalosamente
aquém das mínimas expectativas. Esta deplorável reali
dade equivale a afirmar que a Justiça em vários Estados
brasileiros encontra-se debilitada, graças à ausência de
Institutos de Criminalística, Médico Legal e de Identifi
cação com o mínimo de equipamentos necessários para
o seu funcionamento.

Dos mais diversos problemas catalogados. avaliou-se
que os principais deles residem na inexistência da auto~

nomia administrativa e independência funcional aos ser
viços técnico-científicos policiais; na ausência de uma
política salarial que assegure tratamento isonômico en
tre as carreiras básicas de nível superior, de >iguais res
ponsabilidades diante da Justiça Criminal, em especí-
fico. .

Acbntinuara valer asregras'do sistenla tradicional
de "fazer" políeia,resvalandonosprinCípios 'fundamen
tais assegurados pela Constituiçao Federal, teremos
apenas inais algeinas, armas, distritos, cadeias, veículos
(camburões), homens, "paus-de-arara" e coisas do "gé-
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nero";' teremos ainda uma população cada vez mais
atemorizada, alimentada pela indústria do medo frene
ticamente divulgada pelas empresas de comunicação,
manejando metralhadoras contra a faminta e despro
tegida leva de marginalizados, como bem aponta o pro-
fessor Hélio Jaguaribe. .

Em contrapartida, teremos menos microscópios, lu
pas, espectrofotõmetros. trenas, cromatógrafos, labora
tórios e pesquisa científica na apuração dos delitos; e
assim continuaremos a ter uma população à mercê de
uma polícia repressiva submetida aos mais retrógrados
métodos de ação policial, digna dos ordálios da história.

O projeto aqui apresentado. oferece normas gerais
que contemplam as novidades introduzidas na Consti
tuição Federal e assegura à Justiça Criminal melhor
serviço prestado pelos órgãos de segurança pública. E
ainda mais: valoriza a lei processual penál dó Direito
brasileiro, resguardando os Institutos de Criminalística,
Médico Legal e de Identificação de eventuais interve
niências que venham influenciar os resultados dos éxa,
mes executados pelos Peritos Oficiais, situação que tem
acarretado graves prejuízos de ordem alheia à razão
deseu objeto de trabalho -o corpo de delito, refletindo
negativamente no oferecimento da denúncia pública e
na proclamação da sentença judicial.

Sala das Sessões, 24de abril de 1989. -Jofran Frejat.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 89, de 1989

(Do Sr. Adhemar de Barros Filho)

Determina critérios para o cálculo do número
total de representantes na Câmara dos Deputados
e da representação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios para cada legislatura.

(Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar N'
80, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O número total de representantes na Câma

ra dos Deputados, bem como a representação dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Territórios, para cada
legislatura, serão fixados de acordo com o disposto na
Constituição Federal e nos termos desta Lei 'Comple
mentar.

Art. 2' São limites constitucionais:
I -o número mínimo de 8 (o.ito) representantes para

os Estados e o Distrito Federal;
11~ o número máximo de 70 (setenta) representan

tes para os Estados e o Distrito Federal; e
111 - o princípio da irredutibilidade de representan

tes dos Estados e do Distrito Federal em relação à
Legislatura 1987-1990.

Art. 3' A Fundação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística - FIBGE fará publicar, no Diário
Oficial da União, nO primeiro trimestre da terceira
sessão legislativa de cada legislatura, as estimativas das
populações dos Estados, do Distrito Federal e dos Terri
tórios no dia 31 de dezembro do ano anterior.

Parágrafo único. .Na Legislatura 1987-1990, a Fun
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- FIGBE publicará, no mês de outubro de 1989, as
estimativas referidas no caput, as quais servirão de base
para o cálculo do número total de representantes na
Cãmara dos Deputados na Legislatura 1991-1994, bem
como da representação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios. tomadas como estimativas das popula
ções da legislatura anterior as do dia 31 de dezembro
de 1984.

Art. 4' O número total de representantes na Câma
ra dos Deputados para a legislatura subseqüente será
calculado com base nas estimativas previstas no artigo
anterior, observados os seguintes critérios:

I - divide-se a estimativa da população total do Pais
na legislatura pela estimativa desta população na legisla
tura imediatamente anterior;

II - multiplica-se o número obtido no inciso ante
rior, desprezadas a quarta casa decimal e subseqüentes
de sua parte decimal, pelo número total de represen
tantes na legislatura;

111 - o produto obtido, desprezada a parte decimal,
será o número de representantes na Câmara dos Depu
tados na legislatura subseqüente.

Art. 5' A representação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios será calculada, para a legisla-.
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tura subseqüente, com base nas estimativas das popula
ções na legislatura, de que trata o artigo 3' desta Lei
Complementar, observados os seguintes critérios e eta
pas:

I - a cada Território serão atribuídos 4 (quatro) re
presentantes;

II - divide-se a diferença entre o número total de
representantes na Câmara dos Deputados, de que trata
o inciso III do artigo 4', e o número total de represen
tantes dos Tcrritórios proporcion~lmenteàs populações
dos Estados e do Distrito Federal, considerando-se,
nos resultados da divisâo proporcional, até a segunda
casa decimal;

III - o somatório do número de representantes que,
em cada Estado ou no Distrito Federal, tenha excedido
o limite constitucional de 70 (setenta) representantes,
desprezada a parte dccimal da soma, será dividido pro
porcionalmente às populações dos demais Estados ou
Distrito Federal, considerando-se até a segunda casa
decimal nos resultados da divisâo proporcional;

IV - a cada Estado ou ao Distrito Federal será asso
ciado um número de representantes igual à soma dos
resultados das divisões proporcionais de que tratam os
incisos II e IlI, excetuados os Estados ou Distrito Fede
ral que, na primeira divisâo proporcional (inciso I) te
nham obtido um númerQ de representantes superior
a 70 (setenta);

V - atribuem-se a cada Estado ou ao Distrito Fedc
raL quando possível:

a) 70 (setenta) representantes, quando tenha exce
dido o número 70 (setenta) seja no resultado da primeira
divisão proporcional (inciso l) seja no número a ele
associado de que trata o inciso IV;

b) 8 (oito) representantes quando tenha atingido
um número associado (inciso IV) inferior a 8 (oito);

VI - divide-se o número residual de representantes
ainda não atribuídos na forma dos incisos I e V propor
cionalmente às populações dos Estados ou Distrito Fe
deral a que ainda não tcnham sido atribuídos represen
tantes, tomando-se os resultados da divisão proporc.io
nal com 3 (três) casas decimais;

VII - associa-se a cada Estado ou Distrito Federal
referidos no inciso anterior a parte inteira do número
obtido na terceira divisão proporcional (inciso VI);

VIII - promove-se o ajustc em cada númcro asso
ciado de que trata o inciso anterior, subtraindo ou adi
cionando, quando necessário, um número mínimo de
representantes, para cada Estado ou Distrito Federal,
de forma a cumprir de maneira estrita os limites consti
tucionais definidos no artigo 2";

IX - havendo representantes ainda a distribuir, asso
cia-se um representante a mais ao Estado ou a Distrito
Federal que não tenha sido objeto do ajuste previsto
no inciso anterior e que tenha exibido maior resto na
terceira divisão proporcional '(inciso VI), repetindo-se
o processo, tomando-se o resto imediatamente inferior,
até que não haja mais representantes a distribuir; inver
samente, havendo sobras de reprcscntantes, associa-se
um representante a menos ao Estado ou Distrito Fede
ral que não tenha sido objeto do ajuste previsto no
inciso anterior e que tenha exibido menor resto na ter
ceira divisão proporcional, repetindo-se o processo, to
mando-se o resto imediatamente superior, até que não
exista mais sobras de representantes;

X-Atribuem-se aos Estados ou ao Distrito Federal
referidos no inciso VI os números de representantes
resultantes da associação determinada pelos incisos VIL
VIII e IX.

Parágrafo único. Havendo empate nos restos, nos
casos previstos no inciso IX, o desempate dar-se-á to
mando-se tantas casas decimais quantas necessárias da
divisão proporcional referida no inciso VI,

Art. 6' O Tribunal Superior Eleitoral baixará, no
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publi
cação desta Lei Complementar, as resoluções necese
sárias à sua execução.

Art. 7' Esta lei entra em vigor na data da sua publi
cação.

Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Os parágrafos l' c 2' do artigo 45 da Constituição
Federal estabelecem:

"§ l' O número total de deputados, bem como
a representação por estado e pelo Distrito Federal,
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será-estabelecido por lei complementar, proporcio
nalmente à população, procedendo-se aos ajustes
necessários, no ano anterior às eleições, para que
nenhuma daquelas unidádes da Federação tenha
menos de oito ou mais de setenta deputados.

§ Z' Cada território elegerá quatro deputa
dos."

Já o § 2' do artigo 4' do Ato das Disposições Constitue
cionais Transitórias determina:

"§ 2' É assegurada a irredutibilidade da atual
representação dos estados e do Distrito Federal
na Câmara dos Deputados."

Disso, se depreende que haverá de surgir um projeto
de lei complementar, disciplinando o assunto: hã que
as propor uma metodologia que nos permita, em cada
legislatura (no ano antcrior às eleições):

a) calcular o número total de representantes na Câ
mara dos Deputados para a legislatura subseqüente;
e

b) calcular o número de representantes para cada
estado e para o Distrito Federal.

Propomo-nos, como o projeto de lei complementar
que ora apresentamos, regulamentar o assunto.

Quanto ao número total de representantes na Câmara
dos Deputados, não cxistem maiores dificuldades, já
que a Constituição determina o seu crcscimento "pro
porcionalmente à população" e insinua quc o ano de
referência populacional seja o correspondente ao da
segunda sessão legislativa de cada legislatura (o ajuste
far-se-á "no ano antcrior às eleições" - § 1', art. 45).

O problema maior reside na metodologia que .se há
de propor para a representação dos estados e do Dlstnto
Federal, eis que surge uma difícil problemática que é
a de conciliar e equacionar os seguintes princípios cons
titucionais:

a) as representações dos estados e do Distrito Fedee
ral serão proporcionais às populações;

b) nenhum estado ou o Distrito Federal terá menos
de 8 (oito) representantes;

c) nenhum estado ou o Distrito Federal terá mais
de 70 (setenta) representantes;

d) nenhum estado ou o Distrito Federal terá reduzida
a sua atual representação na Câmara dos Deputados;
e

e) cada Território terá 4 (quatro) representantes.
Para elaborar nossa proposta, partimos do princípio

de que os cinco postulados definidos pela Constituição
exibem igual hierarquia coercitiva. Assim, tivemos que
compatibilizá-los cuidadosamente de tal sorte que um
princípio não invalide o outro. Após exautiva pesquisa
e reflexão, exercitando vãrios modelos, chegamos à par
te substantiva do projeto.

Para chegar a esta parte substantiva, assumimos a
hipótese de que o princípio da proporcionalidade da
representação em relação às populações dos estados
e do Distrito Federal é o princípio mais geral e que
consubstancia a intenção maior do Legislador Consti
tuinte. Criamos, assim, uma metodologia que permi
tisse a quebra desta proporcionalidade tão- somente
nos casos em que a Constituição estabelecesse algum
outro princípio menos geral- sejam nos limites consti
tucionais mínimo e mãximo, da irredutibilidade das
atuais representações ou da atribuição fixa de quatro
representantes para os territórios. Fora disso, é de se
esperar que se um estado tenha, por exemplo, 5 milhões
de habitantcs e 18 representantes, qualquer outro esta
do com o dobro da população tenha o dobro de repre
sentantes. Fugir disso, e dando-se os devidos descontos
para as necessidades de arredondamentos, de natureza
matemática, seria desatender aos mandamentos constie
tucionais.

Cremos que o nosso projeto provê isto. E provê mais:
tivemos que estar atentos para fecundar uma proposta
que não se circunscrevesse à atual conjuntura demo
gráfica do País (se o Distrito Federal, amanhã, contar
com uma população equivalente à de São Paulo, por
exemplo, isto está previsto no projeto); tivemos que
prever, e regular, a hipótese de criação de territórios;
previmos casos de empates, etc.

Como bem o podem notar os ilustres congressistas,
o assunto é árido, e, certamente, será objeto de muitos
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aperfeiçoamentos e correções ao longo de sua trami
tação.

Parece-nGs, contudo, que o projeto atende à nccessie

dade imposta pela Constituição, razão por que conta
mos com a sua substantivação em lei complementar.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1989 - Adernar
de Barros Filho, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO I
Do Congresso Nacional

Art. 45. A Cãmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema propor
cional, em cada estado, em cada território e no Distrito
Federal.

§ l' O número total de deputados, bem como a
representação por estado e pelo Distrito Federal, será
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente
à população, proccdcndo-se aos ajustes necessários, no
ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas
unidades da Federação tenha menos de oito. ou mais
de setenta deputados.

§ 2' Cada território elegerá quatro deputados.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS

Art. 4' O mandato do atual presidente da Repú
blica terminará em 15 de março de 1990.
........................................................................

§ 2' É assegurada a irredutibilidade da atual repre
sentação dos estados e do Distrito Federal na Câmara
dos Deputados.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 91, de 1989

(Da Sra. Lúcia Braga)

Dispõe sobre programas habitacionais financia·
dos pelo Setor Público.

(As Comissões de Constituição e Justiça e ~eda

ção; de Desenvolvimento Urbano, Interior e Indio;
e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Os recursos administrados pelo Poder PÚ

blico, voltados para o cumprimento do inciso IX do
art. 23 da Constituição, deverão ser aplicados priorita
riamente em áreas habitadas ou destinadas às popula
ções em situação de pobreza absoluta.

Art. 2:' Os repasses de recursos de uma esfera de
poder a outra serão proporcionais à população efetiva
mente pobre e dcverão cstar atrclados a programas
específicos.

Parágrafo único. Os programas previstos neste arti
go incluem a implantação de lotes urbanizados, a melho
ria das condições habitacionais e de saneamento básico,
e a construção de casas.

Art. 3' As inovações técnicas de construção e as
formas de gerenciamento e administração utilizadas no~.

programas serão objeto de cooperação entre a União
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Art. 4' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O grave problema da escassez de moradias, especial
mente para as populações de baixa renda, mereee !;lUla.
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imediata tomada de posição, especialmente dos poderes
públicos.

Atualmente os Inocoops e as Cohabs, empresas públi
cas municipais que deveriam atender as necessidades
daquele vasto segmento social, não podem contratar
financiamentos e a Caixa Econômica Federal não libera
recursos para construir casas. Os planos de obras dimi
nuíram e a demanda aumentou, ao mesmo tempo em
que boa parte da população busca solução de moradias
nas favelas.

Sensível a este problema cumulativo, a Constituição
Federal fIxou a moradia digna como direito do cidadão
e determinou como competência comum da União, dos
Estados e do Distrito Federal e dos Municípios a promo
ção de "programas de construção de moradias e a me
lhoria das condições habitacionais e de saneamento bá
sico" (art. 23, inciso IX).

Este projeto de Lei Complementar visa fixar algumas
normas de cooperação sobre o assunto, conforme pre
visto no parágrafo único do mesmo artigo.

Entendemos urgente a fIXação de prioridade real ao
atendimento da população mais pobre, garantindo que
os projetos destinados às concentrações populacionais
em situações de pobreza absoluta. Este o objetivo dos
arts. I' e :z. do projeto.

O art. 3' cuida de garantir que também as inovações
técnicas em construção e gerenciamento dos projetos
sejam obrigatoriamente objeto de cooperação entre as
~ras de poder federal, estadual e municipal.

Dàda. a gravidade do problema, estamos certos de
contar com.a contribuição de nossos ilustres pares para
o possível apcrfeiçoamento deste Projeto de Lei Com
plementar.

Sala das Sessões, de . -"Deputada LlÍda
Brap.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITIJIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.......... ·.. ·· ·..·· riTüi.o·iii······· .. ·· .. ·· .
Da OrglllÜZllÇiiO do Estado

..........................cútruúúi·· .
Da União

..."Art:.ii'" ii'~~~tê~ci~ .~~~~. d~' u~iã~': d~~ "E~:
tados, do Distrito Federal e dos Municípios:

IX - promover programas de construção de mora
dias e a melhoriadascondições habitacionais e de sanea
mento básico;

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 93, de 1989

(Do Sr. Doreto Campanari)

DefiDe os produtos seml-elaborados (art. 155, §
2', inclllo X, lIIíDea "a", da Constituição.)

(Anexe·se ao Projeto de Lei Complementar n'
45, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Produtos semi-elaborados, para os efeitos

do art. 155, § 3', X, a, da Constituição, são os expor
táveis "in natura" e os que não sofram processo indus
trial para possibilitar sua utilização, excetuados os
grãos, a carne e as frutas, mesmo em conservas e doces.

Art. 2' Não são produtos semi-elaborados a ma
deira em toras, pranchas e laminados e as raízes, folhas
e cascas medicinais, nos casos de exportação.

Art. 3' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa (90) dias.

Art. 4'. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam·se as disposições em contrário.

Justificação

Para os efeitos do art. 155, § 2', item X, alínea a,
da Constituição, consideram-se produtos semi-elabo-
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rados os parcialmente beneficiados, com destino à ex
portação.

Procuramos definir a matéria, excetuando certos pro
dutos de origem vegetal, como grãos, frutas e suas con
servas e enlatados, que sofreram processo de beneficia
mento, para facilitar sua exportação.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1989. - Deputado
Doreto Campanari.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITUiÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.. ·TiTüi.o·vi··· .
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO IV
Dos Impostos dos Estados e

do Distrito Federal

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Fede
ral instituir.

I - impostos sobre:

b) operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interes
tadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que
as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ '}:I O imposto previsto no incio I, b, atenderá ao
seguinte:

X-não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior produ

tos industrializados, excluídos os semi-elaborados em
lei complementar;

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 93, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Ademir Andrade
a participar de missão cu!tural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica o Senhor Deputado Ademir Andrade,

autorizado a participar de missão cultural em Cuba,
no período de 24 de abril a 6 de maio de 1989, sem
ônus para a Câmara dos Deputados, considerando-se
esse afastamento como de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.

Sala das reuniões, 26 de abril de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.- Ed·
me Tavares, Segundo Secretário - Relator.

Justificação

O Senhor Deputado Ademir Andrade foi convidado
pelo Partido Comunista Cubano para uma visita a Cuba,
no período de 24 de abril a 6 de maio de 1989.

Assim, apresenta ofício à Presidência da Câmara dos
Deputados solicitando licença para se ausentar do País
e que essa ausência seja considerada missão autorizada
para os fIns do que dispõe a letra, do art. 1', do Ato
da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro, na Delegação
que visitará Cuba, será de grande importância para as
relações Brasil- Cuba e para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo antepro
jeto de resolução para os efeitos requeridos.

Este, o parecer.
Sala das Sessões, de de 1989. - De-

putado Edme Tavares, Segundo Secretário.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio de
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Oliveira, I' Vice-Presidente, Wilson Campos, 2' Vice
Presidente, Luiz Henrique, I' Secretário, Edme Tava
res, 2' Secretário (relator), Carlos Cotta, 3' Secretário
e Ruberbal Pilotlo, 4' Secretário, aprovou o parecer
do relator, favorável ao Projeto de Resolução que "au
toriza o Senhor Deputado Ademir Andrade a participar
de missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 26 de abril de 1989. - Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 94, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Alysson Paulinelli
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica o Senhor Deputado Alysson Paulinelli,

autorizado a participar de missão cultural em Bogotá
- Colombia, nos dias 3 a 6 de abril de 1989, sem
ônus para a Câmara dos Deputados, considerando-se
esse afastamento como de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Cimara dos Deputados - Ed·
me Tavares, Segundo Secretário - Relator.

Justlftcação

O Senhor Deputado Alysson Paulinelli foi convidado
a participar do Fórum de Condinamarca em Bogotá
- Colômbia, a partir de 3 de abril de 1989.

Assim, apresenta ofício à Presidência solicitando li·
cença para se ausentar do Pais e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os fins do que
dispõe a letra f, do art. 1', do Ato da Mesa n' 83178.

Para instruir o processo, anexa ofício à Presidência.
A participação do deputado brasileiro no referido

evento será de grande importância para suas atividades
legislativas e para as relações Brasil - Colômbia.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual concluímos pela apresentação
do presente Projeto de Resolução para os efeitos reque
ridos.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Inocêncio de
Oliveira, I' Vice-Presidente, Wilson Campos, :z. Vice
Presidente, Luiz Henrique, I' Secretário, Edme Tava
res, 2' Secretário (relator), Carlos Colta, 3' Secretário
e Ruberval Pilotlo, 4' Secretário, aprovou o parecer
do relator, favorável ao Projeto de Resolução que "au
toriza o Senhor Deputado Alysson Paulinelli a parti
cipar de missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 26 de abril de 1989. - Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 3 de abril de 1989.

Exm' Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Sendo convidado para participar do Fórum de Condi

namarca sobre Implicações da Propriedade Privada no
Sistema Democrático, a ser realizado em Bogotá, nos
dias 3 a 6 do corrente mês.

Por este motivo terei de me ausentar dos trabalhos
parlamentares nesta semana.

Encareço a atenção de V. Ex', no sentido de forma
lizar processo para transformar minha viagem em Mis
são Autorizada pela Câmara dos Deputados.

Ao ensejo, renovo-lhe protestos de considerações e
apreço.

Atenciosamente, - Alysson PauUneUi, Deputado Fe-
deral. _

PROJETO DE RESOLUÇAO
N" 95, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Benito Gama a par·
ticipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica o Senhor Deputado Benito Gama, au

torizado a participar de missão cultural em Londres.
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Madrid e Lisboa, no período de 2 a 15 de maio de
1989, sem ónus para a Câmara dos Deputados, conside
rando-se esse afastamento como de comparecimento
efetivo.

Art. 2' Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Reunióes, 26 de abril dc 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados. -Ed
me Tavares, Segundo Secretário - Relator.

Juslificação

O Senhor Deputado Benito Gama foi convidado para
participar de ciclos de palestras em Londres, Madrid
e Lisboa, no período de 2 a 15 de maio de 1989.

Assim, apresenta ofício à Presidência da Câmara dos
Deputados solicitando licença para se ausentar do País
e que essa ausência seja considerada missão autorizada
para os fins do que dispõe a letra f, do art. 1', do
Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse ciclo de
palestras será de grande importãncia para as atividades
legislativas do nobre parlamentar.

Destarde, nada se nos afigura que possa obstar a
prl'tensão, razão pela qual apresentamos o anexo ante
projeto de resolução para os efeitos requeridos.

Este, o parecer.
Sala das Sessões, de de 1989. -Ed·

me Tavares, Segundo.Secretário.

Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Inocêncio de
Oliveira, l' Vice-Pr~idente,Wilson Campos, 2' Vice
Presidente, Luiz Henrique, l' Secretário, Edme Tava
res, 2' Secretário (relator), Carlos Cotta, 3' Secretário
e Ruberval Pilotto, 4' Secretário, aprovou o parecer
do relator, favorável ao Projeto de Resolução que "au
toriza o Senhor Deputado Benito Gama a participar
de missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 26 de abril de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 96, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado César Maia a parti
cipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica o Senhor Deputado César Maia, auto

rizado a participar de missão cultural em Londres, Ma
drid e Lisboa, no período de 2 a 15 de maio de 1989,
sem ônus para a Câmara dos Deputados, consideran
do-se esse afastamento como de comparecimento efe
tivo.

Ar!. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Juslificação

O Senhor Deputado César Maia, foi convidado para
participar de ciclos de palestras em Londres, Madrid
e Lisboa, no período de 2 a 15 de maio de 1989.

Assim, apresenta ofício à Presidência da Cãmara dos
Deputados solicitando licença para se ausentar do País
e que essa ausência seja considerada missão autorizada
para os fins do que dispõe a letra C, do art. I", do
Ato da Mesa n° 83/78.

A presença do deputado brasileiro nesse ciclo de pa
lestras será de grande importância para as atividades
legislativas do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo antepro
jeto de resolução para o~ efeitos requeridos.

Este, o parecer.
Sala de Sessões, de de 1989. - Ed.

me Tavares, Segundo Secretário.

Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, 1" Vice-Presidente; Wilson Campos, 2" Vice
Presidente; Luiz Henrique, I' Secretário; Edme Tava
res, 2' Secretário (Relator); Carlos Cotta, 3' Secretário
e Ruberval Pilotto, 4' Secretário, aprovou o Farecer
do relator, favorável ao projeto de resolução que "auto-
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riza o Senhor Deputado César Maia a participar de
missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 26 de abril de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

PROJETO DE LEI
N' 1.994, de 1989

(Do Sr. Antero de Barros)

Altera dispositivo da Lei n' 7,729, de 16 de janeiro
de 1989, que "cria Juntas de Conciliação e Julga
mento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define
jurisdições", e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam alterados os arts. 19 e 20 da Lei n"

7.729/89 que passam a ter a seguinte redação:
"Art, 19. São criadas na lO' Região da Justiça do

Trabalho, vinte e cinco Juntas de Conciliação e Julga
mento, assim distribuídas: duas no Distrito Federal,
em Taguatinga (I' e 2'); oito no Estado de Goiás, sendo
duas em Goiânia (5' e 6') e uma em Caldas Novas,
Formosa, Itumbiara, Jataí, Luziãnia e Uruaçu; três no
Estado de Mato Grosso, sendo uma em Cuiabá (2'),
Cáeeres e Colider; dez no Estado de Mato Grosso do
Sul, sendo duas em Campo Grande (2' e 3') e uma
em Aquidauana, Amabai, Coxim, Mundo Novo, Nova
Andradina, Paranmoa, Ponta Porã e Três Lagoas; e
duas no Estado de Tocantins, sendo uma em Gurupi
e uma em Miracema do Norte.

Art. 20. Ficam assim definidas as áreas de juris
dição das Juntas de Conciliação e Julgamento, locali
zadas nas cidades abaixo, pertencentes à lO' Região:

a) no Distrito Federal:
I-Brasília: a respectiva cidade e cidades adjacentes

e demais núcleos populacionais integrantes do Distrito
Federal, excetuando-se as localidades constantes do
item II desta alínea;

II - Tag1)atinga: a respectiva cidade-satélite e as de
Brazlândia e Ceilândia;

b) no Estado de Goiás:
I - Goiânia: o respectivo município e os de Anicnns,

Aparecida de Goiás, Araçu, Aragoiânia, Avelinópolis,
Bela Vista de Goiás, Brazabrantes, Campestre de
Goiás, Caturaí, Cromínia, Goianira, Guapó, Hidrolân
dia, lnhumas, Mairipotaba, Nazário, Nerópolis, Nova
Veneza, Palmeiras de Goiás, Trindade e Varjão;

II -Anápolis: o respectivo município;
. In - Caldas Novas: o respectivo município e os de

Agua Limpa, Corumbaíba. Ipameri, Marzagão. Morri
nhos, Piracanjuba e Pires do Rio;

IV - Catalão: o respectivo município e os de Anhan
güera, Campo Alegre de Goiás, Cumari, Davinópolis,
Goiandira, Nova Aurora, Ouvidor, Santa Cruz de
Goiás e Três Ranchos;

V -Formosa: o respectivo município e os de Planal
tina e Cabeceiras;

Vl- Itumbiara: o respectivo município e os de Bom
Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Goiatuba e Panamá;

VIr - Jataí: o respectivo município e os de Aparecida
do Rio Doce, Caçu, Estância, Mineiros e Naveslãndia;

VIII - Luziãnia: o respectivo município e os de Cris
talina, Silvãnia e Vianópolis;

IX - Rio Verde: o respectivo município e os de
Acreúna. Cachoeira Alta, Castelândia, Montivideu,
Quirinópolis, Santa Helena de Goiás e Scrranópolis;
e

X - Uruaçu: o respectivo município e os de Barro
Alto, Campinorte,Ceres i Estrela do Norte, Goianésia,
Hidrolina, 1tapaci, Jardim Paulista, Niquelândia, Rial
ma e Rubiataba;

c) no Estado de Mato Grosso:
I - Cuiabá: o respectivo município e os de Acorizal,

Aripuanã, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães,
Diamantino, Nossa Senhora do Livramento, Rosário
do Oeste, Santo António do Levergere Várzea Grande;

U - Cáceres: o respectivo município e os de Alto
Paraguai, Ana Bela, Araputanga. Arenápolis, Barra
dos Bugres, Denise, Jauru, Mirassol do Este, Nobres,
Nortelãndia, Nova Figueirópolis, Pontes e Lacerda, Po
coné, Quatro Marcos, Rio Branco, Salto do Céu e Tan
gará da Serra;

III - Colider: o respectivo município e os de Alta
Florcsta, Carmém, Cidade Industrial, Cláudia, Itaúba.
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Nova Canaã, Novo Mundo, Oscar Americano, Patrimô
nio, Plara-Açu, Porto dos Ganchos, Santa Felicidade,
Sinop, Terra Nova e Vem; e

IV - Rondonópolis: o rcspectivo município e os de
Alto Garças, Dom Aquino. 1tiquira, Guiratinga, Jacia
ra, Juscimeira, Pedra Preta e Poxoréo;

d) no Estado de Mato Grosse> do Sul:
I - Campo Grande: o respectivo município e os de

Sindrolândia, Teremos, Rochedo, Corguinho, Bandei
rantes, São Gabriel DOeste, Camapuã, Jaraguari e
Ribas do Rio Pardo;

II - Amambai: o respectivo município e os de Coro
nel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru;

lU - Aquidauana: o respectivo município e os de
Anastácio, Bela Vista, Bonito, Bodoquena, Caracol,
Guia Lopes da Laguna, Jardim, Miranda, Nioaque e
Porto Murtinho;

IV - Corumbá: o respectivo município e os de Ladá
rio e Porto Esperança;

V - Coxim: o respectivo município e os de Pedro
Gomes, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso;

VI - Dourados: o respectivo município e os de Cara
pó, Deodápolis. Douradina, Fátima do Sul, Glória de
Dourados, Ttaporã: Juty, Maracaju, Rio Brilhante e
Vicentina;

VII - Mundo Novo: o respectivo município e os de
Eldorado, 19uatemi, Japorã, Naviraí e Itaguiari;

VIII - Nova Andradina: o respectivo município e
os de Invinhema, Angélica, Baitaporã, Taguaruçu, Ba
taguaçu c Anaufilândia;

IX - Paranaíba: o respcetivo município e os de Apa
recida do Taboado, Chapadão do Sul, Cassilândia e
Inocência;

X - Ponta Porã: o respectivo município e os de Antô
nio João e Aral Moreira; e

XI - Três Lagoas: o respectivo município e os de
Água Clara, Brasilândia, Silvíria e Santa Rita do Pardo;

e) No Estado de Tocantins:
1-Araguaína: o respectivo município e os de Ana

nás, Arapuena, Babaçulândia, Colina de Goiás, Fila
délfia, !taporã de Goiás, Presidente Kennedy e Xam
bicá;

II - Gurupi: o respectivo município e os de Aliança
do Norte, Alvorada, Dueré, Figueirópolis, Formoso
do Araguaia e Peixe; e

UI - Miracema do Nortc: o respectivo município e
os de Araguacema, Cristalândia, Dois Irmãos, Guaraí,
Miranorte, Novo Acordo, Paraíso do Norte de Goiás,
Pedro Afonso, Pium e Porto Nacional."

Art. 2' Para atendimento complementar do núme
ro de Juntas de Conciliação e Julgamento previstas para
a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da Déci
ma Região, conforme estabelecido na lei mencionada
no artigo anterior, ficam criados: dois cargos de Juiz
Presidente de Junta; dois cargos de Juiz do Trabalho
Substituto; quatro funções de Juiz Classista Tempo
rário; dois cargos em comissão de Diretor de Secretaria;
dois cargos de Técnico Judiciário; um cargo de Oficial
de Justiça Avaliador; oito cargos de Auxiliar Judiciário;
dois cargos de Agente de Segurança Judiciária; e dois
cargos de Atendentc Judiciário.

Parágrafo único. O provimento dos cargos criados
por este artigo far-se-á de acordo com as normas legais
e regulamentares, observadas as disposições do art. 37,
I e II da Constituição Federal.

Ar!. 3' As despesas com a execução da presente
lei serão atendidas com dotação orçamentária própria
consignada ao Tribunal Regional do Trabalho da Déci
ma Região.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação ficando revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, - Deútado Antero de Bar-
ros.

Justificação

A Lei n' 7.729/89 que criou novas .ICJs e definiu
.iurisdição em todas as Regiões da Justiça do Trabalho,
a despeito de ter merecido cuidadosos e longos estudos
nas diversas fases anteriores à sua edição, já nasceu,
lamentavelmente, com imperfeições e incorreções que
estão a recomendar tratamento de reparações a curtís
simo prazo.

A cssa conclusão chegamos depois de contato com
a Juíza Heloísa Pinto Marques, Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 10' Região, que nos expós
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as preocupações do seu colegiado, quanto as imper
feições detectadas. Daí esse Projcto que ora apresen
tamos, visando a garantir basicamente as seguintes me
didas:

I - Dar nova redação aos arK 19 e 20 da lei sob
referência. de modo li promover, sem prejuízo da técni
ca redacional adotada no citado Diploma e conveniente
aos interesses de mais fácil consulta e melhor visua
lização.

a) a extinção da Junta de Conciliação e Julgamento
de Dourados, em Mato Grosso do Sul, criada na lei
susomencionada e, em seu lugar. criar a JeJ de Para
naíba, no mesmo Estado. O Município de Dourados
não comporta mais uma Junta além da já existente (tan
to pior quanto com uma Junta da mesma abrangência
de jurisdição), caí entendimento de que sua criação
deveu-se a erro técnico. A previsão de uma JCJ para
Paranaíba, portanto. com a jurisdição adiante definia,
confere, ao Estado de Mato Grosso do Sul, melhor
distribuição de justiça trabalhista e atende a reivindi
cações de expressivas autoridades locais e representan
tes de Federaçóes e de outros órgãos sindicais.

b) localização da JCJ de Gurupi no espaço de texto
reservado ao Estado de Tocantins (e não ao de Goiás)
face ao desmembramento territorial e criação constitu
cional de novo Estado.

c) alterações da ordem formal e numérica das jurisdi
ções das JCJs de Araguaína e Gurupi. de modo a inse
rf-las no espaço de texto reservado ao Estado de Tocan
tins. pelos mesmos motivos de desmembramento antes
referido.

d) definição da jurisdição da Junta de Paranaíba que
deverá compreender o respectivo município e os de
Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Cassilândia
e Inocência (estes municípios transferidos da jurisdição
da Junta de Três Lagoas pela maior proximidade de
Paranaíba e facilidade de acesso).

e) definição de jurisdição de Miracema do Norte que
deverá compreender o respectivo município e os de
Araguacema, Cristalãndia, Dois Irmãos. Guaraí. Mira
norte, Novo Acordo, Paraíso do Norte de Goiás, Pedro
Afonso. Pium e Porto Nacional.

H-A criação de dois cargos de Juiz do Trabalho,
Presidente de Junta e de dois cargos de Juiz do Trabalho
substituto, além do número de cargos necessários ao
quadro de apoio das vinte e cinco Juntas de Conciliação
e Julgamento, criadas na lei sob referência, numa pro
posta que visa a corrigir erro técnico (o quantitativo
de cargos só atendeu a 23 das 25 unidades de jurisdição
trabalhista. sedes de Juntas). sem alteração de verba
orçamentária antes prevista para a respectiva despesa.

Pelo exposto, e como decorrência dos devidos estudos
t"cnicos, submeto à consideração da Câmara esse Proje
to, certo da Cooperação dos meus pares no que se
refere à imediata implementação dos ajustes que se
fazem necessários para o melhor desempenho da Justiça
do Trabalho e que são reclamados pelos profissionais
que lá trabalham.

Sala das Sessões. - Antero de Barros, PMDB-MT.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

, CONSTITUIÇÃO
REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO III
Da Organização do Estado

.. ·" ..·..··· ..·· ..······cA·p·fiüi:õ·vii····....···.. ·· .. ····· ..·
Da Administração Ptíblica

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Ar!. 37. A adminü;tração pública direta. indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União.
dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios obe
decerá aos principio~ de legalidade. impessoalidade.
moralidade, publicidade e. também, ao seguinte:

I - os cargos. empregos e funções públicas são acessí
veis aos brasileiros que preencham os requisitos estabe
lecidos em lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público de
pende de aprovação prévia em concurso público de pro-
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vas ou de provas e titulos. ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre no
meação e exoneração.

LEGISLAÇlfO CITliDA. ANEXADA
PELA COORDENAÇ,J;O DAS

COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 7.729.
DE 16 DE JANEIRO DE 1989

Cria Juntas de Conciliação e Jnlgamento nas Re
giões da Justiça do Trabalho, define jurisdições,
e dá ontras providências.

Art. 19. São criadas. na lO" Região da Justiça do Tra
balho. vinte e cinco Juntas de Conciliação e Julgamento,
assim distribuídas: duas no Distrito Federal, em Tagua
tinga (I' e 2'); nove no Estado de Goiás. sendo duas
em Goiânia (5' e 6') e uma em Caldas Novas. Formosa,
Gurupi. Itumbiara. Jataí. Luziània e Uruaçu; três no
Estado de Mato Grosso. sendo uma em Cuiabá (2'),
Cáceres e Colider; dez no Estado de Mato Grosso do
Sul, sendo duas em Campo Grande (2' e 3'). Aqui
dauana. Amambai, Coxim. Dourados, Mundo Novo.
Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas e uma no
Estado do Tocantins. em Miracema do Norte.

Art. 20. Ficam assim definidas as áreas de juris
dição das juntas de Conciliação e julgamento. locali
zadas nas cidades abaixo. pertencentes à 10 Região:

a) no Distrito Federal:
1-Brasl1ia: a respectiva cidade e cidades adjacentes

e demais núcleos populacionais integrantes do Distrito
Federal, excetuando-se as localidades constantes do
item II desta alínea;

II - Taguatinga: a respectiva cidade satélite e as
de Brazlândia e Ceilândia;

b) no Estado de Goiás:
I - Goiânia: o respectivo município e os de Anicuns.

Aparecida de Goiãnia, Araçu, Aragoiânia. Avelinó
polis, Bela Vista de Goiás. Brazabrantes, Campestre
de Goiás. Caturaí, Cromínia. Goianira. Guapá, Hidro
lândia, Inhumas, Mairipotaba, Nazário, Nerópolis. No
va Veneza. Palmeiras de Goiá~, Santa Bárbara de
Goiás. Trindade e Varjão;

II - Anápolis: o respectivo município;
III-Araguaina: o respectivo município e os de Ana

nás. Arapuena. Babaçulândia, Colinas de Goiás, Fila
délfia. !taporá de Goiás. Presidente Kennedy e Xam
bioá;
_ IV - Caldas Novas: o respectivo município e os de

Agua Limpa. Corumbaíba. Ipamcrí. Marzagão, Morri
nhos. Piracanjuba c Pires do Rio;

V - Catalão: o respectivo município e os de Anhan
güera, Campo Alegre de Goiás. Cumari. Davinópolis.
Goiandira. Nova Aurora, Ouvidor, Santa Cruz de
Goiás e Três Ranchos;

VI - Formosa: o respectivo município e os de Planal
tina e Cabeceiras;

VII -Gurupi: o respectivo município e os de Aliança
do norte. Alvorada. Dueré. Figueirópolis, Formoso do
Araguaia e Peixe;

VIII - ltumbiara: o respectivo município e os de
Bom Jesus de Goiás. Buriti Alegre. Goiatuba e Pana
má;

IX -Jataí: o respectivo município e os de Aparecida
do Rio Doce, Caçu, Estância. Mineiros e Naveslândia;

X - Luziània: o respectivo município e os de Crista
lina, Silvânia e Vianópolis:

XI - Rio Verde: o respectivo município e os de
Acreúna. Cachoeira Alta. Castelândia. Montividiu.
Quirinópolis. Santa Helena de Goiás e Serranópolis;
e

XII - Uruaçu: o respectivo município e os de Barro
Alto, Campinorte. Ceres, Estrela do Norte. Goianésia,
Hidrolina. Itapaci. Jardim Paulista, Niquelàndia. Rial
ma e Rubiataba:

c) no Estado de Mato Grosso:
[ - Cuiabá: o respectivo município c os de Acoriza!.

Aripuanã. Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães.
Diamantino. Nossa Senhora do Livramento, Rosário
do Oeste, Santo Antônio do Leverj!,er e Várzea Grande;
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II - Cáceres: o respectivo município e os de Alto
Paraguai. Ana Bela: Arapuranga, Ar"il,ípolis. Barm
dos Bugres, Denise. lauru, Mirassol do Oeste, Nobres.
Nortelândia, Nova Figueirápolis Pontes e Lacerda. Po
cané. Quatro Marias, Rio Branco. Salto do Céu e Tan
gará da Serra;

[JT - Colider: o respectivo município e os de Alta
Floresta, Carmem, Cidade Industrial. Cláudia, Itaúba,
Nova Canaá. Novo Mundo, Oscar Americano. Patrimó
nio. Plara-Açu, Porto dos Ganchos, Santa Felicidade.
Sinop. Terra Nova e Vera; e

IV - Rondon6polis: o respectivo município e os de
Alto Garças. Dom Aquino. Etiquira. Guiratinga. Jacia
ra, Juscimeira. Pedra Preta e Poxoréo;

d) no Estado de Mato Grosso do Sul:
I - Campo Grande: o respectivo município e os

de Sidrolândia. Teremos; Rochedo. Corguinho. Ban
deirantes, São Gabriel D' Oeste, Camapuã. Jaraguari
e Ribas do Rio Pardo:

II - Amambaí: o respectivo município e os de Coro
nel Sapucaia. Paranhos, Sete Quedas e Tacuru;

III - Aquidauana: o respectivo município e os de
Anastácio. Bela Vista, Bonito, Bondoqucna. Caraeol,
Guia Lopes da Laguna. Jardim, Miranda, Nioaque e
Porto Murtinho;

IV - Corumbá: O respectivo município e os de Ladá
rio e Porto Esperança;

V - Coxim, o respectivo município e os de Pedro
Gomes, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso;

VI - Dourados: o respectivo município c os de Caa
rapó, Deodápolis, Douradina. Fátima do Sul. Glória
de Dourados, !taporã. Juty. Maracaju, Rio Brilhante
e Vicentina;

VII - Mundo Novo: o respectivo município e os
de Eldorado. Iguatemi. Japorã. Naviraí, Itaguiari;

VIII - Nova Andradina: o respectivo município e
os de Invinhema, Angélica. Baitaporã. Taguaruçu. Ba
taguaçu e Anaurilândia;

IX - Ponta porã: o respectivo município e os de
Antônio João e Aral Moreira;
_ X - Três Lagoas: o respectivo município e os de

Agua Clara. Brasilândia, Inocência. Selvíria e Santa
Rita do Pardo.

PROJETO DE LEI
N- 2.070, de 1989

(Do Dr. Carlos Alberto Caó)

Concede benefícios aos ex-integrantes do Bata
lhão de Suez e dá outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 3.052/84)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1" Aos ex-integrantes do Batalhão de Suez que
tenham efetivamente participado das operações do cor
po de paz da Organização das Nações Unidas em Suez
ficam assegurados os seguintes direitos:

I - pensão especial correspondente à deixada por
terceiro sargento das forças armadas, que poderá ser
requerida no prazo de 1(um) ano a contar da publicação
desta lei;

II - em caso de morte, pensão à viúva. companheira
ou dependente de igual valor à pensão estabelecida
no item anterior;

III -assistência médico-hospitalar e educacional ex
tensiva a seus dependentes em estabelecimentos milit.a
res. nos moldes assegurados pelos regulamentos aos
militares da reserva remunerada;

IV - aproveitamento no serviço público. indepen
dente de concurso. de acordo pom habilitação exigida
em lei;

V - prioridade na obtenção de casa própria para os,.
que não possuem imóvel. .

Ar!. 2" São excluídos dos benefícios assegurados
nesta lei os ex-integrantes da batalhão que percebam
quaisquer rendimentos dos cofres públicos ou da previ
dência. assegurado o direito de opção. pelo regime espe
cial criado por esta lei.

Art. 3" As despesas decorrentes da aplicação desta
lei serão incluídas no orçamento da União. por decreto
do Poder Executivo.
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Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, devendo o Poder Executivo regulamentá-la
no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Constituição; de 5 de outubro de 1988, refletindo
a tradição de generosidade do povo brasileiro, enumera
os benefícios de que desfrutariam os pracinhas brasi
leiros, em reconhecimento da Nação à luta e ao sacri
fício de nossos soldados contra o totalitarismo nazi
fascista.

O art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias contempla os seringueiros, denominados
Soldados da Borranha, que contribuiram com esforço
de guerra em 1943. com aposentadoria mensal no valor
de 2 (dois) salários mínimos.

Os integrantes do Batalhão de Suez, soldados da paz,
merecem também o reconhecimento da Pátria pelos
serviços prestados à paz mundial.

Sala de Reuniões. - Carlos Alberto Caó, Deputado
Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITUiÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos do
Decreto-Lei n' 5.813, de 14 de setembro de 1943, e
amparados pelo Decreto-Lei n' 9.882, de 16 de setem
bro de 1946, receberão, quando carentes, pensão men
sal vitalícia no valor de dois salários mínimos.

§ l' O benefício é estendido aos seringueiros que,
atendendo 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 benefícios estabelecidos neste artigo são
transferíveis aos dependentes reconhecidamente caren
tes,

§ 3' A concessão do benefício far-se-á conforme
lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de cento
e cinqüenta dias da promulgação da constituição.

PROJETO DE LEI
N~ 2.072, de ]989

(Do Sr. Alvaro Valle)

Regulamenta a profissão de arqueólogo e dá ou
tras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Trabalho.)

O Congresso Nacioual decreta:

CAPÍTULO I
Disposição Preliminar

Art. 1" O desempenho das atividades de arqueó
logo, em qualquer de suas plOdalidades, constitui objcto
da profissão de arqueóldgo, regulamentada por esta
lei.

CAPÍTULO II
Da Profissão de Arqueólogo

Art. 2'.' O exercício da profissão de arqueólogo
privativo:

I - dos diplomados em bacharelado em arqueologia.
por escolas oficiais ou reconhecidas pelo Ministério da
Educação;

II - dos diplomados em arqueologia por escolas es
trangeiras reconhecidas pelas leis do país de origem,
cujos títulos tenham sido revalidados no Brasil, na for
ma da legislação pertinente;

lU - dos pós-graduados por escolas ou cursos devi
damente reconhecidos pelo Ministério da Educação,
com área de concentração em arqueologia, com mono
grafia de mestrado ou tese de doutorado versando sobre
arqueologia, e com pelo menos 2 (dois) anos consccu-
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tivos de atividades científicas próprias no campo profis
sional da arqucologia, devidamente comprovados;

IV - dos diplomados em outros cursos de nível supe
rior que, na data de assinatura desta Lei, contem com
pelo menos 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez)
anos intercalados no exercício dc atividades científicas
próprias no campo profissional da arqueologia.

V - dos que, na data de assinatura desta Lei, tenham
concluído cursos de especialização em arqueologia reco
nhecidos pelo Ministério da Educação, que contem com
pelo menos 3 (três) anos consecutivos de atividades
cicntíficas próprias do campo profissional da arqueo
logia, devidamente comprovadas.

§ 1" A comprovação a que se referem os itens IV
e V deverá ser feita no prazo máximo de 2 (dois) anos
a contar da vigência desta Lei, perante os Conselhos
Regionais de Arqueologia, aos quais compete dccidir
sobre a sua validade.

§ 2' O período de comprovação a que se refere
o parágrafo anterior não poderá ser considerado como
impeditivo para a continuidade dos trabalhos daqueles
que se encontrarem em processo de satisfação de exi
gências.

Art. 3" São atribuições dos arqueólogos:
I -planejar, organizar. administrar, dirigir e super

visionar as atividades de pesquisa arqueológica:
II - identificar, registrar, prospectar, escavar e pro

ceder ao levantamento de sítios arqueológicos;
III - executar serviços de análise, classificação, in

terpretação e informação cieutífica de interesse arqueo
lógico;

IV - zelar pelo bom cumprimento da legislação que
trata das atividades de arqueologia no país;

V - coordenar, chefiar, supervisionar e administrar
os setores de Arqueologia nas Instituições governamen
tais de administração pública direta e indireta, bem
como em órgãos particulares. segundo o art. 9" desta
Lei;

VI -prestar serviços de consultoria e assessoramen
to na área de arqueologia;

VII - realizar perícias destinadas a apurar o valor
científico e cultural de bens de interesse arqueológico,
assim como sua autenticidadc;

VIII - orientar, supervisionar e executar programas
de formação, aperfeiçoamento e especialização de pes
soas habilitadas na área de arqueologia;

IX - orientar a realização de seminários, colóquios,
concursos, exposições de âmbito nacional ou interna
cional, na área de arqueologia, fazendo-se nelas repre
sentar:

X - elaborar pareceres relacionados a assuntos de
interesse na área de arqueologia;

XI - coordenar, supervisionar e chefiar projetos e
programas na área de arqueologia.

Art. 4" Para o provimento e exercício de cargos,
empregos e funções técnicas de arq ueologia na adminis
tração pública direta e indireta e nas empresas privadas,
é obrigatória a condição de arqueológo, nos termos
definidos nesta Lei.

Ar!. 5" A condição de arqueólogo não dispensa a
prestação de concurso, quando exigido para provimento
de cargo, emprego ou função.

Art. 6" A condição de arqueólogo será comprova
da, nos termos desta Lei, para a prática de atos de
assinatura de contratos, termos de posse, inscrição em
concurso, pagamento de tributos devidos pelo exercício
da profissão e desempenho de quaisquer funções a ela
inerentes.

Art. 7' O exercício da profissão de arqueólogo de
pende de registro no respectivo Conselho Regional de
Arqueologia, previsto no art. 11 desta Lei, e posterior
registro na Delegacia Regional do Trabalho.

Art. 8' O registro no Conselho Regional de Ar
queologia será efetuado, a requerimento, do interes
sado, instruído com os seguintes documentos:

a) rcquerimento, que deverá conter, além do nome
do interessado, a filiação, o local e data de nascimento,
o estado civil, os endereços residencial e profissional,
o número da carteira de identidade. seu órgão expe
didor e a data, e o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda:

b) diploma mencionado nos itens I, lI, III e V do
art. 2', ou documentos comprobatórios de atividades
de arqueólogo, que demonstrem, irrefutavelmente. o
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exercício dessas atividades, conforme o mencionado no
item IV, do art. 2"

Art. 9" A profissão de arqueólogo só será exercida
em entidades particulares e instituições de direito públi
co ou privado, que sejam registradas no Conselho Fede
ral de Arqueologia, no que diz respeito ao art. 3', itens,
I, Il, V, VI e XI.

CAPÍTULO III
SEÇÃO I

Art. 10. Ficam criados o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Arqueologia, como órgãos de
registro profissional e de fiscalização do exercício da
profissão, dentri, outras competências cabíveis.

§ lo Os Conselhos Federal e Regionais de Arqueo
logia a que se refere este artigo constituem, em seu
conjunto, uma autarquia federal com personalidade ju.
rídica de direito público, autonomia administrativa e
financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho.

§ 2' O Conselho Federal tcrá sede e foro em Brasí
lia, DF e jurisdição em todo o território nacional, e
os Conselhos Regionais terão sede e foro nas capitais
dos Estados e dos Territórios, assim como no Distrito
Federal.

Art. 11. A administração e representação legal dos
Conselhos Federal e Regionais incumbe aos seus Presi
dentes.

Art. 12. Os membros dos Conselhos Federal e Re
gionais poderão ser licenciados, mediante deliberação
do Plenário, por motivo de doença ou outro impedi
mento de força maior.

Art. 13. A substituição de qualquer membro, em
sua falta e impedimento, far-se-ã pelo respectivo suplen
te, mediante couvocação do Conselho.

Art. 14. Os mandatos dos membros dos Conselhos
Federal e Regionais serão de 3 (três) anos, permitida
uma reeleição.

Ar!. 15. Os Presidentes dos Conselhos Federal e
Regionais, além do voto comum, exercerão o voto de
sempate.

SEÇÃO II
Do Conselho Federal

Art. 16. O Conselho Federal de Arqueologia, com
por-se-á de brasileiros natos ou naturalizados que satis
façam as exigências desta lei, e terá a seguinte consti
tuição:

I -seis membros titulares, eleitos em assembléia
constituída por delegados, um de cada Conselho Regio
nal;

II -seis suplentes, eleitos juutamente com os mem
bros titulares.

Parágrafo único. O número de membros titulares
federais poderá ser ampliado, no máximo em três, me
diante resolução do próprio conselho.

Art. 17. Compete ao Conselho Federal de Arqueo
logia:

I - elaborar o seu Regimento Interno;
II - aprovar os Regimcntos Internos elaborados pe

los Conselhos Regionais;
III - deliberar sobre quaisquer dúvidas suscitadas

pelos Conselhos Regionais, adotando as providências
necessárias à homogeneidade de orientação das ques
tões referentes à profissão de arqueólogo;

IV - julgar, em última instância, os recursos sobre
as deliberações dos Conselhos Regionais;

V -publicar relatório anual dos seus trabalhos e,
periodicamente, a relação dos profissionais e institui
ções registrados;

VI - expedir as resoluções que se tornem necessárias
para a fiel interpretação e execução desta lei;

V1T - propor. aos órgãos competentes. modificações
nos regulamentos de exercício da profissão de arqueó
logo, quando necessária;

VIII - deliberar sobre o exercício de atividades afins
à especialidade de arqueólogo. nos casos de conllito
de competência:

IX - convocar e realizar, periodicamente, reuniões
para estudar, debater c orientar assuntos referentes à
profissão.

X - eleger. por um mínimo de 2/3 de seus memhros
titularcs, o Prcsidente e o Vice-Presidente;
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XI-fixar o valor de anuidade, taxas, multas e emo
lumentos devidos pelos profissionais aos Conselhos Re-
gionais; _

XII - funcionar como Conselho Superior de Etica
Profissional fazendo valer o Código de Ética Profis
sional, a ser criado pela comunidade de arqueólogos;

XII! - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou
alienar bens imóveis, observada a Lei n' 6.994, de 26
de maio de 1982. e demais disposições legais pertinen
tes;

XIV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de
contas a que esteja obrigado;

XV - publicar, anualmente. seu orçamento e respec
tivos créditos adicionais, os balanços, a execução orça
mentária e o relatório de suas atividades;

XVI - organizar, instalar, orientar e inspecionar os
Conselhos Regionais, fixar-lhes o número e a jurisdição
e exemplar exames de prestação de suas contas, neles
intervindo desde que indispensável ao restabelecimento
da normalidade administrativa e financeira ou à garantia
de efetividade ou princípio de hierarquia constitucional;

Art. 18. Constitui receita do Conselho Federal de
Arqueologia:

I - 20% da renda bruta dos Conselhos Regionais
de Arqueologia exceto as doações. legados ou subven
ções;

II - doações e legados;
lI! - subvenções dos governos federal,' estaduais e

municipais ou de empresas e instituições privadas ou
públicas;

IV - rendimentos patrimoniais;
V -rendas eventuais.

SEÇÃO IH
Dos Conselhos Regionais

Art. 19. Os Conselhos Regionais de Arqueologia se
rão constituídos de scis membros. escolhidos cm elei
çóes direta entre os profissionais regularmente regis
trados.

§ 1" Na niesma eleição serão escolhidos seus su
plentes.

§ 2' Na primeira reunião do Conselho Regional,
será escolhido o seu Presidente. dentre os membros
eleitos, nos termos previstos para a eleição do Presi
dente e do Vice-Presidente do Conselho Federal.

Art. 20. Compete aos Conselhos Regionais de Ar
qucologia; .

I - efetuar o registro dos profissionais e expedir car
teira dc identidade profissional, numerada, registrada
e visada no próprio Conselho, na forma da leI. Essa
carteira valerá como documento de identidade e terá
fé pública;

II - efetuar o registro temporário dos estrangeiros
contratados por entidadcs que atuem na área de arqueo
logia;

III - julgar reclamações e representações escritas
acerca dos serviços de registro e das infrações desta
lei;

IV - fiscalizar o exercício da profissão, impedindo
e punindo as infrações à lei, bem assim como enviar
às autoridades competentes relatórios documentados
sobre fatos que apurem e cuja solução não seja de sua
compctência;

V -publicar relatórios anuais dos seus trabalhos e,
periodicamente, a relação dos profissionais registrados;

VI - elaborar o seu Regimento Interno, submeten
do-o à aprovação do Conselho Federal de Arqueologia;

VII - apresentar sugestões ao Conselho Federal de
Arqueologia;

VIII- admitir a colaboração das Instituições de Ar
queologia nos casos das matérias mencionadas nos itens
anteriores deste artigo.

IX - julgar a concessão de títulos para enquadra
mento na categoria profissional de arqueólogo;

X - eleger, por nO mínimo 2/3 de seus membros.
o seu Presidente e Vice-Presidente;

XI - deliberar sobre assuntos de interesse geral e
administrativo;

XII - aprovar a proposta orçamentária e autorizar
a abertura de créditos adicionais e as operações refe
rentes a alterações patrimoniais;

XIII - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou
alienar bens imóveis, observada a Lei n' 6.994 de 26
de maio de 1982, e demais disposições legais pertinen
tes;
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XIV - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolu
mentos e adotar todas as medidas destinadas à efetiva
ção de sua receita, destacando e entregando, ao Conse
lho Federal, as importâncias referentes'à sua partici
paçáo legal.

Art. 21. Constitui receita dos Conselhos Regionais
de Arqueologia:

1-80% da anuidade estabelecida pelo Conselho Fe
deral de Arqueologia, na forma da Lei n' 6.994, de
26 de maio de 1982;

II -rendimentos patrimoniais;
IH - doações e legados;
IV - subvenções e auxílios dos governos federal, es

taduais.e municipais, e de empresas e instituições priva
das c públicas;

V -provimento de multas aplicadas;
VI - rendas eventuais.

CAPÍTULO IV
Do Exercício Profissional

Art. 22. Para o exercício da profissão referida no
art. 2' desta lei, em qualquer modalidade de relação
trabalhista ou empregatícia será exigida, como condição
essencial, a apresentação de registro profissional emi
tido pelo respectivo Conselho.

Parágrafo único. As carteiras profissionais• .expe
didas pelos Conselho Regionais, terão validade em todo
o Território Nacional para qualquer efeito, de acordo
com o art. l' da Lei n' 6.206 de.? de maio de 1975.

Art. 23. Para o registro nos Conselhos Regionais
e a expedição da carteira profissional. os docum.entos
exigidos dos arqueólo,gos, nos termos dos itens, I, II,
m. IV do art. 2' desta Lei serão :

I - para os mencionados no item I, diploma ou docu
mento comprobatório de Bacharelado em Arqueologia;

II - para os mencionados no item II, dependendo
de se tratar de formandos em' nível de graduação ou
pós-graduação. os documentos referidos no item ante
rior. conforme o casc'. devidamente revalidados pelo
Ministério da Educação;

UI -para os mencionados no item IH, certificado
de conclusão dos créditos e diploma, ou documento
comprabatório, .referente aos graus de mestre ou dou
tor, e declaração da instituição de pesquisa reconhecida
pelos órgãos oficiais, comprovando sua atuação profis
sional por prazo mínimo, ininterrupto, de 2 (dois) anos;

IV -para os mencionados nos itens IV e V. além
das cópias autenticadas dos respectivos diplomas de ní
vel superior e/ou de curso de especialização em arqueo
logia, mais os seguintes documentos:

a) para servidor de órgtío público, certidão de tempo
de serviço. com especificação pormenorizada das ativi
dades exercidas;

b) para os pesquisadores em geral, pelo menos dois
dos seguintes documentos:

- comprovação de autorização de pesquisa, nos ter
mos da Lei n" 3.924/61;

-comprovação de atividade. docente, de nível supe
rior, em disciplinas de arqueologia;

- comprovação de obtenção de bolsas de estudos
no país e/ ou no exterior;

- trabalhos publicados em revistas científicas e com
provação de participação efetiva em reuniões cientí
ficas, congressos, seminários, simpósios;

- declaração de instituição de pesquisa reconhecida
pelos órgãos oficiais, comprovando sua atuação profis
sional por prazo mínimo. ininterrupto, de 3 (três) anos.

Art. 24. As penalidades pela infração das dispo
sições desta Lei, serão disciplinadas no Regime Interno
dos Conselhos.

Art. 25. Nenhum órgão ou estabelecimento públi
co, autárquico, para estatal, de economia mista ou parti
cular. poderá desenvolver atividades voltadas para a
Arqueologia se, na execução de seu trahalho. não ohser
var os princípios da Arqueologia. e não empregar ar
queólogos no desempenho dos mesmos.

Art. 26. Os Sindicatos e Associações Profissionais
de Arqueologia cooperarão com os Conselhos em todas
as atividades concernentes à divulgação c ao aprimora
mento da profissão.

CAPÍTULO V

Da Responsabilidade e Autoria

. Art. 27. Enquanto durar a execução da pesquisa
de campo. é obrigatória a colocação e manutenção de
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placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome
da instituição de pesquisa, nome do projeto e nome
do responsável pelo projeto.

Art. 28. Os direitos de autoria de um plano. proje
to ou programa de Arqueologia. são do profissional
que os elaborar.

Art. 29. As alterações do plano, projeto ou progra
ma originais só poderão ser feitas pelo profissonal que
o tcnha elaborado.

Parágrafo único. Estando impedido ou recusando
se o autor a prestar sua colaboração profissional. com
comprovada solicitação, não serão permitidas altcra
ções ou modificações, cabendo a outro profissional a
elaboração dc um outro plano, projeto ou programa.
sob sua inteira responsabilidadc.

Are 30. Quando a concepção geral que caracteriza
um plano. projeto ou programa for elaborada em con
junto por profissionais legalmente habilitados. todos
serão considerados co-autores de projeto, com os direi
tos e deveres correspondentes.

Art. 31. Ao(s)autor(es) do projeto, plano ou pro
grama é atribuído o dever de acompanhar a execução
de todas as etapas da pesquisa arqueológica, de modo
a garantir a sua realização de acordo com o estabelecido
no pwjeto origianal aprovado.

Art. 32. Fica assegurado à equipe científica o direi
to de participação plena em todas as etapas de execução
do projeto, plano ou programa, inclusive sua divulgação
científica, ficando igualmente atribuído o dever de exe
cutá-lo de acordo com o aprovado.

CAPÍTULO VI
Disposição Geral

Art. 33. Em toda expedição ou missão. estrangeira
de Arqueologia será obrigatória a presença de um nú
mero de arqueólogos brasileiros que corresponda. pelo
menos. à metade do número de arqueólogos estran
geiros nela atuantes.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 34. Até que sejam instalados os Conselhos Fe
deral e Regionais de Arqueologia. o registro profis
sional, nos termos desta lei, será competência do Minis
tério do Trabalho, respeitada a Lei Federal n' 3.924/61.

Parágrafo único. Após o início do funcionamento
dos Conselhos. neles deverão inscrever-se todos os ar
queólogos, mcsmo aqueles já registrados na forma deste
artigo.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 36. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Este projeto é conseqüente de sugestão dos arqueó
logos Maria Beltrão. Regina Coeli Pinheiro da Silva
e Ondemar Ferreira Dias Ir.

A Arqueologia tem como propósito a recuperação
de culturas passadas por meio do estudo e interpretação
de vestígios materiais. Deste modo. entendem-se como
bens de interesse arqueológico todos aqueles locais ou
objetos capazes de fornecer informaç''íes sobre o nosso
passado. Assim, um sítio arqueológico -local de antigo
assentamento humano. indígena ou não - ou um arte
fato pré-histórico. poderão oferecer-nos elementos que
possibilitem o entendimento de nossa trajetória cul
tural.

Existem, oficialmente registrados, cerca de 6 sítios
arqueológicos. que refletem uma grande diversidade
de ocupações pré-históricas e históricas em todo o terri
tório nacional. Apesar deste imenso patrimônio cultu
ral, o único instrumento legal para sua proteção é a
Lei n" 3.924/61. É nela que vemõs oficialmente firmada
a noção de sítio arqueológico como bem da União.
e cujo estudo se restringe àqueles profissionais que com
provem idoneidade técnico-científica. Não existe, en
tretanto, um instrumento legal que garanta a esses pro
fissionais o direito de exercício da profissão. Cabe ao
Estado, além de proteger o bem cultural e incrementar
as pesquisas. reconhecer a categoria de profissionais
cuja atribuição primeira é zelar por esse patrimônio.
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De acordo com csse pensamento, em 1974 o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional já de
monstrava sua preocupação com a regulamentação da
situação dos profissionais de Arqueologia, manifestada
em documento enviado ao Senhor Ministro da Educa
ção e Cultura pelo então Diretor do PHAN. Decorridos
14 anos, as inquietaçóes daquela época permanecem,
agravadas pelos problemas que envolvem a prática da
Arqueologia no país.

O crescente desenvolvimento brasileiro, ocasionando
a ocupação desordenada de áreas, gera o confronto
entre a premência de serem abertas novas frentes ao
progresso, e a necessidade de prese~vação e resgate
das manifestações culturais passadas. E principalmente
em tais circunstâncias que o país se ressente de profis
sionais reconhecidos, que possam atuar com idonei
dade, presteza e eficiência no salvamento de bens ar
queológicos ameaçados de destruição, e em pesquisas
desenvolvidas em caráter sistemático.

Apesar desta lacuna, a Arqueologia brasileira vem
se desenvolvendo nos últimos 30 anos de modo marcan
te, chegando ao reconhecimento internacional.

O período de 1950 a 1965 viu o surgimento de institui
ções oficiais c a criação de centros universitários de
pesquisa arqueológica, assim como a homologação da
Lei n' 3.924/61, de proteção ao patrimônio arqueo
lógico brasileiro. Nesse quadro, a pesquisa arqueológica
pôde orientar-se cientificamente, criando as bases para
seu desenvolvimento e autonomia.

Surgem, entã'l, os primeiros programas de âmbito
nacional com a c.1laboração de profissionais estrangei
ros, objetivando a formação de pesquisadores locais.
Como conseqü';~ia, multiplicaram-se os centros dc
pesquisas, com a claboração de grandes projetos de
campo, em todo o país. Destacaram-se, nesse momento,
duas contribuições decisivas para a construção dos ali
cerces da Arqueologia no Brasil: a escola americana
e a escola francesa. Embora com óticas metodológicas
distintas, ambas vertentes rcuniram-se na luta pelo for
talecimento de uma Arqueologia com técnicas e méto
dos adaptados às condições brasileiras. O reflexo de
tais iniciativas é a realização, atualmente, de vários pro
jetos resultantes de convênios internacionais: o Projeto
Piauí (Brasil-França), o Projeto Lagoa Santa (Brasil
França)" o Programa Nacional de Pesquisas Arqueo
lógicas na Bacia Amazônica (Pronapaba-Brasil-Es
tados Unidos), Projeto Central (Brasil-França), e o
Projeto Missões (Brasil, Argentina, Paraguai).

A Arqueologia brasileira vem conquistando um espa
ço marcado pela especificidade e pela busca de novas
soluções, que conduzem à elaboração de metodologia .
adequada à nossa realidade. Os pesquisadores brasi
leiros participam, freqüentemente, de congressos c sim
pósios de âmbito nacional e internacional, publicando
seus trabalhos em revistas especializadas brasieliras e
no exterior. Convênios internacionais são firmados, de
monstrando tanto a capacitação de nossos profissionais,
quanto o interesse dos cientistas estrangeiros pelo po
tencial arqueológico do país.

A formação do arqueólogo no Brasil é feita em nível
de graduação em faculdades no Rio de Janeiro, ou em
pós-graduação nos cursos mantidos na maioria das Uni
versidades oficiais. O treinamento é obtido junto às
instituições existentes em todo o território nacional e
que mantêm programas de pesquisas intensivas e de
salvamento nas áreas de Pré-história. História e de Pre
servação.

Em 1980 foi fundada a Sociedade de Arqueologia
Brasileira - SAB -, com o objetivo de reunir, não
só os profissionais em Arqucologia do país, como tam
bém de estabelecer intercâmbio com as demais áreas
de conhecimento e profissionais estrangeiros. Reunin
do-se a cada dois anos, a SAB funciona como fórum
de debates onde são discutidos assuntos de ordem técni
co-metodológica, divulgados nacionalmente, por meio
de publicações elaboradas pela própria Sociedade.

Os 6 mil sítios arqueolôgicos anteriormente mencio
nados e reconhecidos, por lei, como patrimônio cultural
da nação, nada significam para a sociedade sem a atua
ção do arqueólogo. É ele, como interlocutor entre esse
bem e a sociedade, o único profissional capaz de traduzir
o seu real significado cultural.

Com a criação do Ministério da Cultura, vê-se a preo
cupação de implantação de uma política voltada, tanto
para o incentivo às manifestações culturais vivàs, quanto
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para a prescrvação de nossa memória, Diante do expos
to, não se compreende que, no tocante ao patrimônio
arqueolôgico, não seja dado, ao profissional de Arqueo
logia o devido reconhecimento de sua importância so
cial.

Entendemos ter chegado o momento de os arqueó
logos terem a sua situação profissional regulamentada.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N° 6.994, DE 26 DE MAIO DE 1982

Dispõe sobre a fixação do valor das anuidades
e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores ao exercício
profissional, e da outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e seu sanciono a seguinte lei:

Art. l' O valor das anuidades devidas às entidades
criadas por lei com atribuições de fiscalização do exer
cício de profissões liberais será fixado pelo respectivo
órgão fcdcral, vedada a cobrança de quaisquer taxas
ou emolumentos além dos prcvistos no artigo 2' desta
lei.

§ l' Na fixação do valor das anuidades referidas
neste artigo serão observados os seguintes limites máxi
mos:

a) para pessoa física, 2 (duas) vezes o Maior Valor
de Referência - MRV vigente no País:

b) para pessoa jurídica, de acordo com as seguintes
classes de capital social:

até 500 MVR 2 MVR
acima de 500 até 2.500 MVR 3 MVR
acima de 2.500 até 5.000 MVR MVR4
acimade5.000até25.000MVR 5MVR
acima de 25.000 até 50.000 MVR 6 MVR
acima de 50.000 até 100.000 MVR 8 MVR
acima de 100.000 MVR 10 MVR
§ 2' O pagamento da anuidade será efetuado ao

órgão regional da respectiva jurisdição até 31 de março
de cada ano, com desconto de 10% (dez por cento),
ou em até 3 (três) parcelas, sem descontos, corrigidas
segundo os índices das Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional- ORTN se forem pagas após o venci
mento acrescidas de multa de 10% (dez por cento} e
juros de 12% (doze por cento), calculados sobre o valor
corrigido.

§ 3' As filiais ou representações de pessoas jurídi
cas instaladas em jurisdição de outro Conselho Regional
que não o de sua sede pagarão anuidade em valor que
não exceda à metade do que for pago pela matriz.

§ 4' Quando do primeiro registro, serão devidas,
apcnas, as parcelas da anuidade relativas ao período
não vencido do exerício, facultado ao respectivo Conse
lho conceder isenção ao profissional comprovadamente
carente.

Art. 2' Cabe às entidadcs referidas no artigo l' dcs
ta lei a fixação dos valores das taxas correspondentes
aos seus serviços relativos e atos indispensáveis ao exer
cício da profissão, restritas ao abaixo discriminados e
observados os seguintes limites máximos:

a) inscrição de pessoas ju rídicas .
b) inscrição de pessoa física ..
c) expedição de carteira profissional .

_d) su~s~ituição de carteira ou expedi-
çaode2·vla...................................... 0,5 MVR

e) certidões 0,3 MVR
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se apli

ca às taxas referentes à Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, criada pela Lei n' 6.496, de 7 de
dezembro de 1977, as quais poderão ser fixadas obser
vado o limite máximo de 5 MVR.

Art. 3' É vedada a aplicação do produto da arreca
dação das anuidades, taxas c emolumentos previstos
nesta lei, para o custeio de despesas que não sejam
diretamente relacionadas com a fiscalização do exer
cício profissional, salvo autorização especial do Ministro
do Trabalho.

Art. 4' No final do exercício, as entidades a que
se refere o art. l' desta lei recolherão ao Ministério
do Trabalho, em conta especial, 70% (setenta por cen
to) do saldo disponível, para ser aplicado (vetado) em
programa de formação profissional (vetado) na área
correspondente à origem do reCllrso, em forma a ser
disciplinada por regulamento.
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Art. 5' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de maio de 1982; 161' da Independência

e 94' da República. - JOÃO FIGUEREDO - Mnrilo
Macêdo.

LEI N' 6.206, DE 7 DE MAIO DE 1975

Dá valor de docnmento de identidade às carteiras
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional dccreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. l' É válida em todo o Território Nacional co
mo prova de identidade, para qualquer efeito, a carteira
emitida pelos órgãos criados por lei federal, controla
dores do exercício profissional.

Art. 2' Os créditos dos órgãos referidos no artigo
anterior serão exigíveis pela ação executiva processada
perante a Justiça Federal.

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

Brasília, 7 de maio de 1975, 154' da Independência
e 87' da República. -ERNESTO GEISEL - Armando
Falcão - Arnaldo Prieto.

LEI N' 3.924, DE 26 DE JULHO DE 1961

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré
históricos

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguintc lei:

Art. l' Os monumentos arqueológicos ou pré-his
tóricos de qualquer natureza existentes no território
nacional e todos os elementos que neles se encontrem
ficarão sob a guarda e proteção do Poder Público, de
acordo com o que estabelece o art. 175 da Constituição
Federal.

Parágrafo único. A propriedade da superfície, regi
da pelo direito comum, não inclui a das jazidas arqueo
lógicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nelas incor
porados na forma do art. 152 da mesma Constituição.

Art. 2' Consideram-se monumentos arqueológicos
ou pré-históricos:

11) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finali
dade, que representem testemunhos da cultura dos pa
leoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes
artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados,
estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas
de significado idêntico a juízo da autoridade compe
tente;

b) os sinos nos quais se encontram vestígios positivos
de ocupação pelos paleoameríndios tais como grutas,
lapas e abrigos sob rocha;

c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas
ou locais de pouso prolongado ou de aldeiamento, "es
taçõcs" e "cerâmios", nos quais se encontram vestígios
humanos de interesse arqueológico ou paleoetnográ
fico;

d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de
polimentos de utensílios e outros vestígios de atividade
dc paleoameríndios.

Art. 3' São proibidos em todo o território nacional,
o aproveitamento econômico, a destruição ou mutila
ção, para qualquer fim. das jazidas arqueológicas ou
pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros,
eoncheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem assim dos
sítios, inscrições e objetivos enumcrados nas alíneas b,
c e d do artigo anterior, antcs de serem devidamente
pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e não
caducas.

Art. 4' Toda a pessoa, natural ou jurídica que, na
data da publicação desta lei, já estiver procedendo,
para fins econômicos ou outros, à exploração de jazidas
arqueológicas ou pré-históricas, deverá comunicar à Di
retoria do Patrimônio Histórico Nacional, dentro de
(60) sessenta dias, sob pena dc multa de Cr$ 10.000,00
a Cr$ 50.000,00 (dez mil a cinqüenta mil cruzeiros),
o exercício dessa atividade, para efeito de exame, regis
tro, fiscalização e salvaguarda do interesse da ciência.

Art. 5' Qualquer ato que importe na destruição dos
monumentos a quc se refere o art. 2' desta lei, será
considerado crime contra o patrimônio nacional e, como
tal, punível de acordo com o disposto nas leis penais.
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Art. 6' As jazidas conhecidas como sambaquis, ma
nifestadas ao Governo da União, por intermédio da
Diretoria do Património Histórico e Artístico Nacional,
de acordo com o art. 4' e registradas na forma do art.
27 desta lei. terão precedência para e:ttudo e eventual
aproveitamento. em conformidade com o Código de
Minas.

Art. 7' As jazidas arqueológicas ou pré·históricas
de qualquer natureza, não manifestadas e registradas
na forma dos arts. 4' e 6' desta lei. são consideradas.
para todos os efeitos bens patrimoniais da União.

CAPÍTULO II
Das escavações arqueológicas
realizadas por particulares

Art. 8' O direito de realizar escavações para fins
arqueológicos. em terras de domínio público ou particu
lar, constitui-se mediante permissão do Governo da
União, através da Diretoria do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, ficando obrigado a respeitá-lo o
proprietário ou possuidor do solo.

Art. 9' O pedido de permissão deve ser dirigido
à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio
nal, acompanhado de indicação exata do local. do vulto
e da duraçãO aproximada dos trabalhos a serem execu
tados. da prova de idoneidade técnico-científica e finan
ceira do requerente e do nome do responsável pela
realização dos trabalhos.

Parágrafo único. Estando em condomínio a área
em que se localiza a jazida. somente poderá requerer
a permissão o administrador ou cabecel, eleito na forma
do Código Civil.

Art. 10. A permissão terá por título uma portaria
do Ministro de Educação e Cultura, que será transcrita
em livro próprio da Diretoria do Patrim6nio Histórico
e Artístico Nacional. e na qual ficarão estabelecidas
as condiçõcs a sercm obscrvadas ao desenvolvimento
das escavaçõcs e estudos.

Art. 11. Desde que as escavações e estudos devam
ser realizadas em terreno que não pertença ao reque
rente, deverá ser anexada ao seu pedido o consenti
mento escrito do proprietário do terreno ou de quem
esteja em uso e gozo desse direito.

§ 1" As escavações devem ser necessariamente exe
cutadas sob a orientação do permissionário. que respon
derá, civil, penal e administrativamente, pelos prejuízos
que causar ao Patrimônio Nacional ou a terceiros.

§ 2' As escavações devem ser realizadas de acordo
com as condições estipuladas no instrumento de pennis
são, não podendo o responsável. sob nenhum pretexto,
impedir a inspeção dos trabalhos por delegado especial
mente designado pela Diretoria do Patrimônio Histó
rico e Artístico Nacional, quando for julgado conve·
niente.

§ 3' O permissionário fica obrigado a informar à
Diretoria do Patrim6nio Histórico e Artístico Nacional,
trimestralmene, sobre o andamento das escavações, sal
vo a ocorrência de fato excepcional, cuja notificação
deverá ser feita imediatamente. para as providéncias
cabíveis.

Art. 12. O Ministro da Educação e Cultura poderá
cassar a permissão concedida, uma vez que:

a) não sejam cumpridas as prescrições da presente
lei e do instrumento de concessão da licença;

b) sejam suspensos os trabalhos de campo por prazo
superior a 12 (dozc) mescs, salvo motivo de força maior,
devidamentc comprovado;

c) no caso de náo cumprimento do § 3" do artigo
anterior.

Parágrafo único. Em qualquer do, casos acima enu
merados, o permissionário não terá direito à indeni
zação alguma pelas despesas que tiver efetuado.

CAPÍTULO III
Das escavações arqueológicas realizadas
por instituições científicas especializadas
da União dos Estados e dos Municípios

Art. 13. A União. bem como os Estados e Muni
cípios mediante autorização federal, poderão proceder
a escavações e pesquisas, no interesse da arqueologia
e da pré-história em terrenos de propriedade particular,
com exceção das áreas muradas que envolvem constru
cões domiciliares.
, Parãgrafo único. A falta de acordo amigável com
Oproprietário da área onde situar-se a jazida será esta
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declarada de utilidadc pública e autorizada a sua ocupa
ção pelo período necessário à excução dos estudos nos
termos do art. 36 do Decreto-Lei n" 3.365 de 21 de
junho de 1941.

Art. 14. No caso de ocupaçãO temporária do terre
no, para realização de escavações nas jazidas declaradas
de utilidade pública, deverá ser lavrado um auto. antes
do início dos estudos, no qual se descreva o aspecto
exato do local.

§ 1" Terminados os estudos, o local deverá ser res
tabelecido. sempre que possível, na sua feição primitiva.

§ 2" Em caso de escavações produzirem a destrui
ção de um relevo qualquer, essa ohrigação só terá cabi
mento quando se comprovar que, desse aspecto parti
cular do terreno, resultavam inconstestáveis vantagens
para O proprietário.

Art. 15. Em casos especiais e em face do significado
arqueológico excepcional das jazidas. poderá ser pro
movida a desapropriação do imóvel, ou parte dele por
utilidade pública. com fundamento no art. Y. alíneas
k e I do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 16. Nenhum órgão da administração federal,
dos Estados ou dos Municípios, mesmo cm caso do
art. 28 desta lei, poderá realizar e,cavações arquco
lógicas ou pré-históricas, sem prévia comunicação à Di
retoria do Património Histórico e Artístico Nacional,
para fins de registro no cadastro de jazidas arqueo
lógicas.

Parágrafo único. Dessa comunicação deve constar,
obrigatoriamente, o local, o tipo ou a designação da
jazida o nome do especialista encarregado das escava
ções, os indícios que determinaram a escolha do local
e, posteriormente, uma súmula dos resultados obtidos
e do destino do material coletado.

CAPÍTULO IV
Das descobertas fortuitas

Ar!. 17. A posse e a salvaguarda dos bens de natu
reza arqueológica ou pré-histórica constituem. em prin
cípio, direito imanente ao Estado.

Ar!. 18. A descoberta fortuita de quaisquer ele
mentos de interesse arqueológico ou pré-histórico, artís
tico ou numismático, deverá ser imediatamente comuni
cada à Diretoria do Patrim6nio Histórico e Artístico
Nacional ou aos órgãos oficiais autorizados, pelo autor
do achado ou pelo proprietário do local onde tiver ocor
rido.

Parágrafo único. O proprietário ou ocupante do
imóvel onde se tiver verificado o achado, é responsável
pela conscrvação provisória da coisa descoberta. até
pronunciamento e deliberação da Diretoria do Patri
m6nio Histórico e Artístico Nacional.

Art. 19. A infringência da obrigação imposta no
artigo anterior implicará na apreensão sumária do acha
do, sem preJuízo da responsabilidade do inventor pelos
danos que vier a causar ao Patrimônio Nacional. em
decorrência da omissão.

CAPÍTULO V
Da remessa, para o exterior, de objetos

de interesse arqueológico ou
pré.histórico, histórico,

numismático ou artístico

Art. 20. Nenhum objeto que apresente interesse
arqueológico ou pré-histórico, numismático ou artístico
poderá ser transferido para o exterior, sem licença ex
pressa da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, constante de uma "guia" de liberação na qual
serão devidamente especificados os objetos a serem
transferidos.

Art. 21. A inobservância da prescrição do artigo
anterior implicará na apreensão sumária do objeto a
ser transferido, sem prejuízo das demais cominações
legais a que estiver suJeito o responsável.

Parágrafo único. O objeto apreendido, razão deste
artigo, será entregue à Diretoria do Patrimõnio Histó
rico e Artístico Nacional.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerllis

Art. 22. O aproveitamento econômico das .jazidas.
objeto desta lei. poderá ser realizado na forma e nas
condições prescritas pelo Código de Minas, uma vez
concluída a sua exploração científica. mediante parecer
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favorável da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artís
tico Nacional ou do órgão oficial autorizado.

Parágrafo único. De todas as jazidas será preser
vada sempre que possível ou conveniente, uma parte
significativa, a ser protegida pelos meios convenientes,
como blocos testemunhos.

Ar!. 23. O Conselho de Fiscalização das Expedi
ções Artísticas e Científicas encaminhará à Diretoria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional qualquer
pedido de cientista estrangeiro, para realizar escavações
arqueológicas ou pré-históricas. no País.

Art. 24. Nenhuma autorização de pesquisa ou de
lavra para jazidas de calcáreo de concha. que possua
as características de monumentos arqueológicos ou pré
históricos. poderá ser concedida sem audiência prévia
da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio
naI.

Art. 25. A realização de escavações arqueológicas
ou pré-históricas, com infringência de qualquer dos dis
positivos desta lei, darã lugar à multa de Cr$ 5.000,00
(cinco mil cruzeiros) e Cr$ 50.000.00 (cinqüenta mil
cruzeiros), sem prejuízo de sumária apreensão e conse
qüente perda, para o Patrimónío Naciona], de todo
o material e equipamento existentes no local.

Ar!. 26. Para melhor excução da presente lei a Di
retoria do Património Histórico e Artístico Nacional
podcrá solicitar a colaboração de órgãos federais, esta
duais, municipais. bem como de instituições que te
nham. entre os seus objetivos específicos, o estudo e
a defesa dos monumentos arqueológicos e pré-histó
ricos.

Art. 27. A Diretoria do Patrimônio Histórico e Ar
tístico Nacional manterá um cadastro dos monumentos
arqueológicos do Brasil, no qual serão registradas todas
as jazidas manifestadas. de acordo com o disposto nesta
lei, bem como das que se tornarem conheci::las por qual
quer via.

Art. 28. As atribuições conferidas ao Ministério da
Educação e Cultura. para o cumprimento desta lei, po
derão ser delegadas a qualquer unidade da Federação,
quc disponha de serviços técnico-administrativos espe
cialmente organizados para a guarda, preservação e es
tudo das jazidas arqueológicas e pré-históricas, bem
corno de recursos suficientes para o custeio e bom anda
mento dos trabalhos.

Parágrafo único. No caso deste artigo. o produto
das multas aplicadas e apreensões de material legal
mente feitas, reverterá em benefício do serviço cstadual
organizado para a preservação e estudo desses monu
mentos.

Art. 29. Aos infratores desta lei serão aplicadas as
sanções dos artigos 163 a 167 do Código Pcnal, confor
me o caso, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

Art. 30. O Poder Executivo baixará. no prazo de
1.80 dias. a pa,tir da vigência desta lei, a regulamentação
que for julgada necessária à sua fiel execução.

Art. 31. Esta lei entrará em vigor na data dc sua
publicação. revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 26 de julho de 1961; 140' da Independência
c 730 da República. - JÂNIO QUADROS - Brígido
Tinoco - Oscar Pedrosa Horta - Clemente Mariani
- .João Agripino.

PROJETO DE LEI
N" 2.079, de 1989

(Da Sr' Sandra Cavalcanti)

Define a instituição de adoção, estabelece ce exi
gências e cria as normas e processos para a sua
efetivação.

(Á Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Adoção é um instituto de natureza jurídica

que permite ao menor integrar-se como filho numa fa
mília substituta, que atenda os requisitos desta lei.

Ar!. 2" A adoção é de uma só classe, de caráter
pleno e irrevogável, atribuindo filiação legítima ao ado
tado. desvinculando-o, em definitivo, de seus pais bioló
gicos e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
- Art. 3" É requisito primordial para a adoção que
ela signifique efetivo interesse para o menor.

Art. 4" É permitida a adoção do menor de 18 anos.
qualquer que seja sua situação sócio-econômica.
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Arl. 5' Comprovada a capacidade moral e finan
ceira, o adotantc pode adotar mais de um menor.

Art. 6" Efetivada a adoção, não é permitida a illves
tigação de patemidade ou a reclamação dos pais ou
responsáveis que tenham praticado o abandono do me
nor ou contribuído para tal.

Art. 7' Podem requerer a adoção:
I - Os casais, mcsmo que tenham filhos, c desde

que um dos cônjuges tenha a,idade mínima de 21 anos.
Entre adotantes e adotado deve, em todos os casos,
existir uma diferença de idade que o juiz considere
compatível com uma relação de paternidade ou mater
nidadc.

II - O viúvo ou viúva, provado que o menor está
integrado em seu lar. onde tenha iniciado a guarda
ainda em vida do outro cônjuge.

III - Os cônjuges separados ou divorciados judicial
mente. havendo começado a guarda na constância do
casamento e assim acordarem em cláusula específica.

IV - Os que vivem em união estável, sob o mesmo
teto.

V - Os solteiros, viúvos ou divorciados, dc ambos
os sexos, em, casos especiais, desde que apresentem
razões justas a critério do Juízo.

VI - Aquele que casa ou vive em união estável com
o pai ou a mãe biológica do mcnor, mantendo-se o
nomc da mãe ou do pai natural remanescente.

VII - O estrangeiro, residente ou domiciliado fora
do país, observando-se o seguinte:

a) Cumprimento dos requisitos do artigo 10 desta
lei e seus incisos;

b) Aprescntar estudo psicossocial pela agência de
adoção ou similar, oficialmente credenciada no país de
seu domicílio e perante autoridade judiciária local;

c) Permanência no Brasil, por até 30 dias, oportu
nidade em que será feita a obscrvação preliminar quanto
à afinidade c demais elementos;

d) Comparecer à audiência de instrução e julgamen
to;

e) Assinar termo de responsabilidade, ciente de que
fica obrigado a estágio de convivência por até um ano,
remetendo relatório trimestral com informações sobre
a educação, saúde e integração sócio-familiar do ado
tado.

Art. 8' A petição inicial assinada pelos requerentes
e pelo Defensor Público ou Advogado, é instruída com
os seguintes requisitos:

I - Qualificação completa dos requerentes;
I! - Indicação de eventual relação de parentesco com

o menor, especificando se este tcm parentcs vivos;
III - Prova de idoneidade moral e financeira;
IV - Atestado de sanidade física e mental;
V - Qualificação completa do menor e de seus pais,

se conhecidos;
VI - Indicação do cartório onde foi registrado o me

nor;
VII - Os apelidos de famJ1ia que usani o adotado;
VII! - Outros documentos e demais provas que se

relacionem com o pedido;

Art. 9\' Aprescntada a petição, devidamente ins
truída, o juíz poderá deferir a guarda provisória e man
dará verificar a situação do menor através de estudo
psicoso,ocial, determinando a citação dos pais ainda que
ôesconhecidos, assim como aqueles que, por acaso, te
nham direito ao exercício do pátrio poder.

Parágrafo úrúco. É observado o procedimento verifica
do edital. expressamente. o nome dos pais do menor
e de quem detenha a guarda, com um resumo do caso.

Arr.l0. Constestado 011 não o pedido, o juíz dará
vista dos autos ao Curador Especial, que defenderá
ou não a mantença do pátrio poder e. em seguida.
ao Millistério Público.

Parágrafo Único. É observado o proccdimcnto veri
ficatório simples:

I - Na hipótese de manifesta impossibilidade dos
pais ou responsáveis para atender às necessidades do
filho. assim como os que concordarem, mediante decla
ração escrita, ratificada por termo nos autos, em que
o menor seja posto sob tutela ou adotado;

II - Recolhido a entidade pública, há mais de dois
anos. ou amparado por entidade particular, por igual
lapso de tempo, o menor não tiver sido reclamado pelos
pais ou parentes;
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III - Já integrado em famma substituta, ainda que
mediante guarda de fato, há mais de uma ano, não
tiver sido reclamado pelos pais ou parentes próximos.

IV - Já integrado em famJ1ia substitutiva, ainda que
mediante guarda de fato há mais de um ano, não tiver
sido o menor, em orfandade total ou o mcnor não
reconhecido pelos pais, reclamado pelos parentes próxi
mos ou. na segunda hipótese, pelos genitores.

Art. 11. Saneado o processo, designará audiência
de instrução e julgamento, na qual os requerentes serão
advertidos pessoalmente da irrevogabilidade e irretrata
bilidade da adoção. constando do respectivo termo.

Art. 12. Ao proferir a sentença. a autoridade judi
ciária:

I - definirá a posição e o estado em que se encontra
o menor, caso já não o tenha feito;

I! - decretará a perda do pátrio poder;
III - desvinculará o menor dos pais biOlógicos e dos

parentes;
IV - Concederá a adoção.
Art. 13. A scntença de adoção tem efeito consti

tutivo e é inscrita no registro civil, mediante mandado.
§ l' Da sentença não serão fornecidas certidões,

salvo a critério da autoridade judiciária e para a salva
guarda de direitos.

§ 2' A inscrição consignará os apelidos de famma
do adotado. os nomes dos adotantes como pais e de
seus ascendentes como avós.

§ 3' o registro de nascimento original do menor é
cancelado por mandado e arquivado.

§ 4\' Não pode ocorrer qualquer observação sobre
a origem do ato nas posteriores certidões.

Art. 14. Das decisões prolatadas no processo de
adoção, as partes e o Ministerio Público, podem recor
rer para o Egrégio Tribunal de Justiça, através de uma
de suas Câmaras, mediante instrumento, no prazo de
10 (dez) dias, com efeito suspensivo.

Art. 15. Fonnado o instrumento e ouvida a parte re
corrida, no prazo de cinco dias, a autoridade judiciária
manterá ou reformará a decisão, em despacho funda
mentado. Se a reformar, remeterá o instrumento à juris
dição superior em 24 horas, a requerimento do Minis
tério Público ou em cinco dias, a requerimento da parte
interessada.

Art. 16. O recurso tem preferência de julgamento.
Art. 17. O processo de adoção tem prioridade de

tramitação sobre quaisquer outros.
Art. 18. São gratuitos e sigilosos todos os atos judi

ciários, administrativos e policiais, necessários à adoção
por seu relevante valor social.

Art. 19. A competência da Vara de Menores é es
pecífica e absoluta para processar e julgar a adoção
de monores, qualquer que seja sua situação.

Parágrafo único. A adoção de maiores de 18 anos
será processada pela Vara de famma, exceto quando
houver medida antecedente sobre o adotando na Vara
de Menores, pois, neste caso, prorrogar-se-á a compe
tência neste Juízo.

Art. 20. A adoção pode ser anulada a pedido do
adotado ou de seus pais biológicos quando tenha sido
decretada com grave violação da lei, de fundo ou de
procedimento. Em todos os casos de nulidade. a inter
pretação é restritiva e não será declarada por meros
vícios formais. Tampouco será declarada quando impli
que em grave prej uízo para o interesse do menor.

Art. 21. Revogam-se-os artigos 368 a 378 do Códi
go Civil e artigos 27 a 37 e 107 a 109, todos do Código
de Menores. além das demais disposições em contrário.

Justificação

É do conhecimento de todos que a Constituição. no
Capítulo VII (artigo 227. § 5°). prescreve que a adoção
será assistida pelo Poder Público, na forma da Lei.
que estabelecerá os casos e as condições de sua efetiva
ção por parte de estrangeiros. assim como (artigo 227
§ 3", inciso VI) estímulo do Poder Público, através de
assistência jurídica. incentivos fiscais e subsídios, nos
termos da lei. ao acolhimento. sob a forma de guarda.
de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

Em 1975, a CPI do Menor na Câmara Federal estima
va um total de 25 milhõe, de menores carentes. dos
quais 2 milhões eram abandonados. Em 1987, após 12
anos, temos um total de 37 milhões de carentes com
8 mihões de abandonados. Isto representa um acréscimo
anual de 1 milhão, o que é estarrecedor.
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Bastariam essas estatísticas para justificar qualquer
proposta, coerente e disciplinadora, para minimizar a
problem4tica, sabedores que somos de que tudo isto
resulta de um complexo de causas, que se ausentam
dos direitos sociais da famJ1ia. como: moradia, alimen
tação. educação, saúde. lazer. vestu~írio, higiene, trans
porte e previdência social, até hoje não atendidas.

A adoção é um dos institutos de real valor para ajustar
e integrar uma criança, rejeitada e abandonada, ainda
que dentro de um lar substituto, retirando-a do processo
de marginalização social.

Sabemos, outrossim, que a adoção necessita de uma
lei, obje:iva e clara, que possibilite disciplinar o sistema.
evitando a multiplicidade de conceitos hoje existentes:
a do Código Civil (artigos 368 a 378), as do Código
de Menorcs: simples (artigos 27 e 28) e plena (artigos
29 a 37). Poderíamos citar uma quarta, que é a conhe
cida "adoção à brasileira", aquela em que se registra
diretamente filho alheio como próprio...

Não mais poderemos admitir que a criança se trans
forme no objeto de um contrato, quando partes vão
a cartório e passam escritura de adoção. sem a interve
niência da autoridade judiciária.

Somente o artigo 20 do Código de Menores fala sobre
a adoção para o estrangeiro, residente ou domiciliado
fora do País. No mais, são recomendações dos Congres
sos Nacionais e Internacionais, assim como portarias
e provimentos baixados pelos Juízes de Menores.

Não mais se admitem os diversos tipos de adoção
e isto em conseqüência do artigo 227, § 6' da Consti
tuição que assim determina - "os filhos, havidos ou
llão da relação do casamento, ou por adoção, terão
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiação".

Aquele que não desejar receber uma criança como
filho, na expressão integral da legitimidade, deve recor
rer ao instituto da guarda. O que se não admite é a
odiosa descriminação de tratamento, principalmente no
que se refere ao vínculo com os ascendentes e à herança,
quando da adoção simples.

Elaboramos este projeto de lei atendendo à didática
das modernas tendências dos direitos. evitando inter
pretações dúbias e posicionando, em definitivo, as di
vergências doutrinárias e jurisprudenciais. Para isso,
nós nos valemos dos estudos divulgados por um brilhan
te Grupo de Juízes de Menores do Brasil, liderados
pelo eminente doutor Juiz Liborni Siqueira.

Acreditamos que este projeto atenda aos relevantes
interesses da criança, no seu sacrossanto direito de ter
um lar e uma famJ1ia.

Sala das Sessões, 19 dc abril de 1989. - Sandra CavaI·
canti.

LEGISLAÇAo CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUICÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

........................................................................
CAPÍTULO VII

Da Família, da Criança,
do Adolescente e do Idoso

. .
Ar!. 227. É dever da famJ1ia. da sociedade e do

Estado assegurar à criança e ao adolescente. com abso·
luta prioridade. o direito à vida, à saúde. à alimentação,
a educação, ao lazer. à profissionalização. à cultura,
à dignidade. ao respeito. à Iiherdade e a convivencia
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência. discriminação. exploração,
violência, crueldade e opressão.
................................................................ L: ••••••

§ 3" O direito a proteção especial abrangerá os se
guintes aspectos:

VI - estímulo do Poder Público, através de assis
tência jurídica, illcentivos fiscais e subsídios, nos termos
da lei. ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crian
ça ou adolescente órgão ou abandonado.
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§ 5' A adoção será assistida pelo Poder Público,
na forma da lei, que estabelecerá casos e condições
de sua efetivação por parte de estrangeiros.

CÓDIGO CIVIL
LEI N' 3.071, DE 1', DE JANEIRO DE 1986

PARTE ESPECIAL

LIVRO I
Do Direito de Família

TÍTULO V
Das Relações de Parentesco

CAPÍTULO V
Da Adoção (10)

Art. 368. Só os maiores de 30 (trinta) anos podem
adotar.

Parágrafo único. Ninguém pode adotar, sendo casa
do, senão decorridos 5(cineo) anos após o casamento.

Art. 369. O adotante há de ser, pelo menos. 16
(dezesseis) anos mais velho que o adotado.

Art. 370. Ninguém pode ser adotado por duaspes
soas, salvo se forem marido e mulher.

Art. 371. Enquanto não der contas de sua adminis
tração, e saldar o seu alcance, não pode o tutor, ou
curador, adotar o pupilo, ou o curatelado.

Art. 372. Não se pode adotar sem o consentimento
do adotado ou de seu representante legal se for incapaz
ou nascituro.

Art. 373. O adotado, quando menor, ou interdito,
poderá desligar-se da adoção no ano imcdiato ao em
que cessar a interdição, ou a menoridade.

Art. 374. Também se dissolve o vínvulo da adoção:
l-Quando as duas partes convierem.
II - Nos caos em que é admitida a deserdação.
Art. 375. A adoção far-se-á por escritura pública,

em que se não admite condição, nem termo.
Art. 376. O parentesco resultante da adoção

(arl.336) limita-se ao adotante e ao adotado, salvo quan
to aos impedimentos matrimoniais, a cujo respeito se
observará o disposto no art. 183, n' s IH e V.

Art. 377. Quando o adotante tiver filhos legítimos,
legitimados ou reconhecidos, a relação de adoção não
envolve a de sucessão hereditária.

Art. 378. Os direitos e deveres que resultam do
parentesco natural não se extinguem pela adoção, exce
to o pátrio poder, que será transferido do pai natural
para o adotivo.

MENORES - CÓDIGO DE MENORES

LEI. N' 6.697
DE 10 DE OUTUBRO DE 1979

IlIStitul (l código de menores
CÓDIGO DE MENORES

LIVRO I - Parte Geral

TÍTULO V
Das Medidas de Assistência e Proteção

CAPÍTULO I
Das Medidas Aplicáveis ao Menor

SEÇÃO I
Da Colaboração em Lar Substituto

Art. 20. O estrangeiro residente ou domiciliado fo·
ra do País poderá pleitear colocação familiar somente
para fins de adoção simples e se o adotando brasileiro
estiver na situação irregular, não cventual, descrita na
alínea a, inciso I, do art. 2" desta lei.
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SUBSEÇÃO V
Da Adoção Simples

Art. 27. A adoção simples de menor em situação
irregular reger-se-á pela lei civil. Observado o disposto
neste Código.

Art. 28. A adoção simples dcpenderá de autori
zação judicial, devendo o interessado indicar, no reque
rimento, os apelidos de família que usará o adotado,
os quais, se deferido o pedido, constarão do alvará
e da escritura, para averbação no registro do nascimento
do menor.

§ l' A adoção será precedida de estágio de convi
vência com o mcnor, pelo prazo que a autoridade judi
ciária fixar, observadas a idade do adotando e outras
peculiaridades do caso.

§ 2' O estágio de convivência poderá ser dispen
sado se o adotando não tiver mais de um ano de idade.

SUBSEÇÃO VI
Da Adoção Plena

Art. 29. A adoção plena atribui a situação de filho
ao adotado, desligando-o de qualquer vínculo com pais
e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

Art. 30. Caberá adoção plena de menor, de até
sete anos de idade, que se encontre na situação irregular
definida no inciso I, art. 2' desta lei de natureza não
eventual.

Parágrafo único. A adoção plena caberá em favor
de menor com mais de sete anos se, à época em que
completou essa idade, já estivesse sob a guarda dos
,adotantes.

Art.31. A adoção plena será deferida após período
mínimo de um ano de estágio de convivência do menor
com os requerentes computando-se para esse efeito,
qualquerperíodo de tempo, desde que a guarda se tenha
iniciado antes de o menor completar sete anos e compro'
vada a conveniência da medida.

Art. 32. Somente poderão requerer adoção plena
casais cujo matrimonio tenha mais de cinco anos e dos
quais pelo menos um dos cônjuges tenha mais de trinta
anos.

Parágrafo único. Provadas a esterilidade de um dos
cônjuges e a estabilidade conjugal, será dispensado o
prazo.

Art. 33. Autorizar-se-á a adoção plena ao viúvo
ou à viúva, provado que o menor está integrado em
seu lar, onde tenha iniciado estágio de convivência de
três anos ainda em vida do outro cônjuge.

Art. 34. Aos cônjuges separados judicialmente,
havendo começado o estágio de convivência de três
anos na constância da sociedade conjugal, é lícito reque·
rerem adoção plena, se acordarem sobre a gU;lrda do
menor após a separação judicial.

Art. 35. A sentença concessiva da adoção plena te
rã efeito constitutivo e será inscrita no Registro Civil
mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão.

§ l' A inscrição consignará o nome dos pais adoti
vos como pais, bem como o nome de seus ascendentes.

§ 2' Os víneulos de filiação e parentesco anteriores
cessam com a inscrição.

§ 3' O registro original do menor será cancelado
por mandado, o qual será arquivado.

§ 4' Nas certidões do registro nenhuma observação
poderá constar sobre a origem do ato.

§ 5' A critério da autoridade judiciária, poderã ser
fornecida certidão para a salvaguarda de direitos.

Art. 36. A sentença conferirá ao menor o nome
do adotante e a pedido deste, poderá determinar a mo
dificação do prenome.

Art. 37. A adoção plena é irrevogável, ainda que
os adotantes venham a nascer filhos, aos quais estão
equiparados os adotados, com os mesmos direitos e
deveres.

LIVRO H
Parte Especial

················· ..·········TfTüj~oIi············· ..···· .
Dos Procedimentos Especiais

CAPÍTULO IV
Da Adoção

Art. 107. Na petição inicial, os requerentes aten
derão aos requisitos gerais para colocação do menor
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em lar substitutivo e aos específicos para a adoção pre
tendida, juntado os documentos probatórios, inclusive
ccrtidões do registro civil.

§ l' Não existindo decisão anterior, poderá ser cu
mulado o pedido de
verificação da situação. do menor, caso em que será
também observado o disposto nos art. 95, e 97 desta
Lei.

~ 2'. A pedição poderá ser assinada, pelos próprios
requerentes.

Art. 108. Estando devidamente instruída a petição
será determinada a. realização sobre os resultados do
estágio de convivência e conveniência da adoção.

Parágrafo único. Cumprindo-se o estágio de convi
vência no exterior, a sindiCância poderá ser substituída
por informação prestada por agência especializada, de
idoneidade reconhecida por organismo internacional.

Art. 109. Apresentado o relatório de sindicância
e efetuadas outras diligências reputadas indispensáveis,
após ouvir o Ministério Público, a autoridade judiciária
decidirá em cinco dias.

§ 1· Autorizada a adoção simples com a designação
de curador especial, será expedido alvará contendo a
indicação dos apelidos de família que passará o menor
a usar.

§ 2'. Decretada a adoção plena, será expedido
mandado para o registro da sentença e o cancelamento
do registro oririanal do adotado, nele consignando-se
todos os dados necessários conforme o disposto nos
arts. 35 e 36 desta Lei.

PROJETO DE LEI
N· 2.080, de 1989

(Do Sr. Theodoro Mendes)

Altera dispositivo da Lei n' 3.807, de 26 de agosto
de 1960 (LOPS), para fim de estabelecer privilégio
previdenciário em favor do trabalhador desempre
gado.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Saúde, Previdência e Assistência Social;
e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A alínea e do § l' do art. 8', da Lei n'

3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previ·
dência Social), passa a vigorar com a seguinte redação:

"e) para até trinta e seis meses, se o segurado
comprovadamente estiver desempregado."

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

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

Justificação

Diz a LOPS, através de seu art. 8', caput, que o
segurado da previdência social poderá ficar até doze
meses em atraso com o pagamento de contribuição sem
perder a condição de segurado. Já o § 1', desse artigo,
prevê alguns casos de dilatação do referido prazo, aten
didas naturalmente algumas situações excepcionais que
a lei não se omite de contemplar e proteger. Enume
ram-se, nas alíneas a a e, os casos de segurado acometido
de doença que exija segregação (ao qual se dá prazo
de até doze meses após cessada a segregação), de segu'
rado sujeito a detenção ou reclusão (até doze meses
após o livramento), de segurado incorporado às forças
armadas (até três meses após o término do serviço mili
tar obrigatório), de segurado que jã cumpriu dez anos
de contribuições (de vinte e quatro meses) e, final
mente, de segurado que esteja desempregado (até mais
doze meses).

O nosso projeto, atento à atual crise no mercado
de trabalho, com milhares e milhares de trabalhadores
sendo despedidos a cada mês, busca, tão-somente, favo
recer ainda mais aqueles que têm a desdita de perder
o emprego em época tão ruim, propiciando que ele
não perca a condição de segurado da previdência (da
qual tanto necessita em razão de benefícios vários, inclu
sive os do cargo da assistência médica), mesmo que
deixe de pagar as contribuições, enquanto não passados
trinta c seis meses.
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,Afinal, o que o desempregado menos tem é disponi
bilidade financeira. mesmo para pagar as contribuições
da Previdência Social.

~ala das Sessões. 19 de abril de 1989. - Deputado
Theodoro Mendes.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISs6ES PERMANENTES

LEI N' 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Lei Orgânica da Previdência Social

TÍTULO II
Dos Segurados, dos Dependentes e da Inscrição

CAPÍTULO I
Dos Segurados

............................................... : : .......•...
Ar!. 8' Perderá a qualidade de segurado aquele

que, não se achando no gozo de benefício, deixar de
contribuir por mais de 12 (doze) meses consecutivos.

§ l' O prazo a que se refere este artigo será. dila
tado;

a) para o segurado acometido de doença que importe
na sua segregação compulsória. elevidamente compro
vada, até 12 (doze) meses após haver cessado a segre
gação;

b) para o segurado sujcito a detenção ou reclusão,
até 12 (doze) meses apóG o seu livramento;

c) para o segurado que for incorporado às Forças
Armadas, a fim de prestar serviço militar obrigatório,
até 3 (trés) meses após o término. desse serviço;

d) para 24 (vint~ e qllatro) mesés, se o segmado
já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições
mensais;

. e). para0 segurado desempregado, desde que com
provada essa condição pelo registro no órgão próprio
do Departamento Nacional de Mão-de-Obra, até mais
12 (doze) meses.

PROJETO DE LEI
N~ 2.081, de 1989

(Do Sr. Juarez Marques Batista)

Institui a Poupança Agrária, e dá ontras provi
dências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Agricultura e Política Rural; e de Econo
mia, Indústria e Comércio.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' É instituída, nós termos desta lei, a Pou

pança Agrária, destinada, precipuamente, a possibilitar
o ·acesso do trabalhador rural à propriedade. de ·terra,
para nela trabalhar e ter moradia,

·Parágrafo único. Para os efeitos desra lei. conside
ra,se trabalhador rural o definido pela Lei n~ 5.889,
dc 8 de junho de 1973.

·Ar!. 2'> .A Poupança Agrária. de que trata, esta lei
será administrada pelo Banco do Brasil S.A. '. que pro
moverá a sua captação em todo o Território. Nacional.

Parágrafo único. Somente as agências dI} Banco do
Brasil S.A., .poderão atuar como agente ou represen
tante da Poupança Agrária.

Art. 3" Para atender ao disposto no artigo .anterior,
fica criada, junto ao Banco do Brasil S.A., a Carteira
de Poupança Agrária, que terá por finalidade:

a) orientar, disciplinar, controlare fiscalizar o siste
ma financeiro de poupança agrária;

b) incentivar a íormação de poupanças e sua canali
zação para o sistema financeiro de poupança agrária;

c) manter serviços de seguro de vida para os adqui
rintes de propriedades rurais, financiadas com recursos
da Poupança Agrária;

d) manter serviços de seguro de vida para os casos
de inadimplência dos mutuários e de liquidação total
do débito. no caso de falecimento destes;

e) financiar projetos relativos a serviços e equipa
mentos rurais;
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f) financiar a elaboração. e a execução de projetos
de núcleos rurais.

Ar!. 4" Constituem recursos da Poupança Agrária,
além de outros que lhe sejam destinados:

I - depósitos populares em Cadernetas de Poupimça
Agrária, realizáveis em qualquer ponto do Território
Nacional

II - depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, in~tituído pela Lei n' 5,107, de 13 de setembro
de 1966, e legislação posterior, de trabalhadores rurais,
em agroindústrias e demais atividades relacionadas, di
reta ou indiretamente, :J agricultura;

III - depósitos' dc amortizações de financiamentos
edo resultado de su~s operações;

Art. 5' A Poupança Agrária, de que trata esta lei,
reger-se-á, no que couber"pe)as normas fixadas no De
creto-Lei .n'.70, de 2lde,novembro de 1966.

Art. 6" Os recursos da Poupança Agrária serão des
tinados, prioritariamente, 'a:

a) concessão de financiamento, direto e automático,
a trabalhador rural, para a aquisição de propriedade
rurícola com área total não superior a dois módulos
rurais; \

b) concessão de financiamento a sindicatos de traba
lhadores rurais, para organização e funcionamento de
núcleos rurais, cuja área individual náo poderá ser supe
rior a dqis módulos rurais,

P~rágrafo único. Para os efeitos desta lei, a área
elo. módulo rural se,rá fixada. com base no disposto no
item lI, art. 4", da Lei n' 4.504, de 30 de novembro
de 1964.

Art. 7" As disposições desta lei se aplicam aos pro
jetosde construção e dewçlhoria da casa para o traba
.lhador rural,criados pelqJ;)e~reto-Lei.n" 1.963, de 14
de outubro· de 1982, com,o regulamento baixado pelo
Decreto n' 88.060, de 25 de janeiro ele 1983.
. Art. 8" .Os núcleos de. que trata esta lei serão im

plantados por sindicatos de:trabalhadores rurais, priori
tariamente em áreas .desaprqpriadas na forma da lei
ou por eles adquiridas com os recursos da Poupança
Agrária.

Art. 9' Somente fará jus aos financiamentos da
Poupança Agrária quem esteja participando no sistema
financeiro por.ela criado há pelo menos·.seis meses.

Parágrafo. único. Além da condição prevista nestc
artigo e da de trabalhadOr rural, nenhuma outra exigên
cia será feita ao candidato à obtenção de financiamento
da Poupança Agrária,

Art. 10.... Esta lei será reglllamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 90 (I)oventa dias) de sua publi
cação.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revogam-se às elisposições em contrário.

Jústilicação

O País ressente-se de instrumentos que promovam, de
.forma efetiva, o acesso do trabalhador rural à proprie
dade da terra, para nela trabalhar e ter moradia.

Dados oficiais, fornecidos pelo IBG E, indicam que
o pequeno lavradorainda é o grande sustentáculo. da
economia da produção brasileira:, representando cerca
de 70% (setenta por cento) de sua fqrça total.

É.precisopromover o·."êxo~o ,\,rqimo", ou seja. a
volta ao meio Iuq:tldQs trqbalhadqres,q"e nas últimas
décadas, por razOes dife.~<,ntes. ~or:aJ,l\morar nas capitais
e nos ce\Itros mais de~e~vq'Yiqo~. .

Acreditamos que comainstitÍiiçãô d; P~upança
Agrária será possívcLoferccerocupação compatível com
idórmação profissional e culttiral'a milhares dé brasi
leiros que se deixaram ludibriar' pela' propaganda fala
ciosa das cidades e agora querem voltar ao campo, mas
não encontram nem c!Jn~.ições pessoais e nem apoio
governamental parafaiê-Io."

A instituição de um mecanismo de captação de recur
sos para a formação de um Fundo de Poupança Agrária
é viável e pode constituir-se num importante instru
mento de desenvoLvimento rural.'

É importante ressaltar que trata-se da captação de
recursos no mercado financeiro, portanto não inflacio
nários e, com fins específicos, devendo constituir-se nu
ma fonte adicional de financiamento.

A criação desse instrumento possibilitará a opção aos
que estão nas cidades. engrossando hoje a legião de
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desempregados crônicos, e assim passem a aplicar tam
bém na Caderneta de Poupança Agrária, pensando na
volta ao campo quando is.so lhe seja possível.

A criação do mecanismo ora proposto atenderá, com
os mesmos objetivos, aqueles outros milhares de brasi
leiros que vivem no campo na condição de empregado,
subempregado e desempregado, passando todos à con
dição de proprietários da terra que trabalham.

O volume a ser arrecadado para o fundo depende
da capacidade de canalizar poupanças.

Em resumo; se a Poupança Agrária for implantada
nos moldes propostos, ela deverá apresentar, funda
mentalmente, três vantagens;

- O setor rural passaria a êontiu com uma fonte
. adicional de recursos que possibilitaria ampliar as áreas

de cultivo.
- O Governo contaria com mais recursos, de origem

não inflacionária.
- Deverá beneficiar o acesso à terra, a trabalhadores

. rurais, arrendatários, meeiros e filhos de agricultores.
Acreditamos que a instituição da Poupança sugerida

seja capaz de efetivamente iniciar a reforma agrária
no Pís, de forma pacífi(;;l, e contribuirá para fortalecer
o meio rural, para combater a inflação e o desemprego
e para implantar a sonhada paz social.

Sala das Sessões, 19 de abril de 1989. -Juarez Mar
ques.Batista.

LEGISLAÇÃO CITADA, .A:NEXADA
PELA COORDENAÇAO.DAS
COMISs6ES PERMANENTES

TRABALHO RURAL

LEI N" 5.889,
DE 8 DE JUNHO DE 1973

Estatui Normas Reguladoras do Trabalho· Rural
e dá outras Providências.

Art. 2' Empregado rural é toda pessoa física que,
em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviço
de natureza não evcntual a empregador ~ural, sob a
dependência deste e mediante salário.

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

FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO

LEI N' 5.107,

DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providênclas

Art. 2" .Para os fins previstos nesta lei todas as em
presas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 30 (trinta)
de cada mês, em conta bancária vinculada, importância
correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração
paga no mês anterior a cada empregado, optante ou
não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts.
457 e 458 da CLT,

Art. 3' Os depósitos efetuados de acordo com o
artigo 2" são sujeitos à correçáomonetária na forma
e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro de
Habitação e capitalizarão juros segundo o disposto no
artigo 4'" '.

.§ l' A correção monetária e a capitalização.dos ju
ros correrão à conta do Fundo a que se refere o artigo
lI.

Art. 11. Fica criado o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço (FGTS) constituído pelo conjunto das
contas vinculadas a que se refere esta Lei, cujos recursos
serão aplicados com correção monetária e juros, de
modo a assegurar cobertura de suas obrigações, caben
do sua gestão ao Banco Nacional da Habitação.
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DECRETO-LEI N' 70,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Autoriza o funcionamento de associações de pou
panças e empréstimo, institui a cédula hipotecária
e dá outras providências

LEI N' 4.504,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras
providências.

TÍTULO I
Disposições Preliminares

CAPÍTULO 1
Princípios e Definições

Art. 4" Para os efeitos desta Lei, definem-se:

II -"Propriedade Familiar". o imóvel rural que, di
reta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua
família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantin
do-lhes a subsistência e o progresso social e econômico,
com área máxima fixada para cada região e tipo de
exploração, c eventualmente trabalhado com a ajuda
de terceiros;

DECRETO-LEI N' 1.963.
DE J4 DE OUTUBRO DE J982

Dispõe sobre recursos do Programa Nacional de
Política Fundiária, sobre financiamento de projetos
de construção de casa para o trabalhador rural e
dá outras providências.

DECRETO No 88.060,
DE 25 DE JANEIRO DE 1983

Regulamenta o Decreto-lei n'1.963, de 14 de outu
bro de 1982" que dispõe sobre recursos do Programa
Nacional de Política Fundiária, sobre financiamento
de projetos de construção de casa para o traba
lhador rural, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item 111. da Constituição e
de acordo com o disposto no artigo 1.2 do Decreto·Lei
n" 1.963, de 14 de outubro de 1982. decreta:

Art. 1" O Programa Nacional de Política Fundiária
- PNPF, de conformidade com o Decreto-lei n' 1.963,
de 14 de outubro de 1982. objetivará a implantação
e o desenvolvimento de projeto de construção ou me
lhora de habilitação para O trabalhador rural, tcndo
em vista melhorar as condições de vida do homem do
campo fixando-o à terra que lhe dá o sustento.

§ I" Entende-se por melhoria a realização de obras
para reforma ou ampliação de casa de trabalhador rural.

§ 2' Entendem-se por trabalhador rural, para os
efeitos deste decreto, o empregado rural, o minipro
dutor e o pequeno produtor rural.

Art. 2' Cabe ao Ministro de Estado Extraordinário
para Assuntos Fundiários:

I - propor ao Ministro de Estado do Interior a im
plantação de projetos de construção ou melhoria de
casa para trabalhador rural:

II - indicar ao Ministro do Interior as áreas priori
tárias para efeito de financiamento de casa para traba
lhador rural;

III - manifestar-se, previamente, sobre os progra
mas do Plano da Casa Rural - Placar, instituído pelo
Decreto n' 85.876, de 3 de abril de 1981;

IV - alocar recursos ao Banco Nacional da Habita
ção BNR com a finalidade de dinaminzar a execução
dos projetos de que trata este decreto;

V - estabelecer, em conjunto com o Ministro de Es
tado do Interior. as condições gerais dos financiamentos
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destinados à construção, venda ou melhoria de casa
própria para o trabalhador rural;

VI - manifestar-se sobre projetos de construção de
casa própria para trabalhador rural, promovidos pelos
estados, territórios e municípios, mediante financia
mento concedido pelo Banco Nacional da Habitação.

Art. 3" O Ministro de Estado Extraordinário para
Assuntos Fundiários definirá as áreas prioritárias a que
se refere o art. 2', item lI, tendo em vista:

I - os projetos de colonização e de assentamento;
II - os pontos de maior concentração de trabalha

dores rurais;
III - as possibilidades de expansão da fronteira agrí

cola e de aumento da produtividade rural:
IV - propostas dos Ministérios do Interno e da Agri

cultura;
V - as zonas de incidência de endemias ou periodica

mente sujeitas a in\lndaçõcs:
VI - as áreas carentes.
Art. 4" O Ministério do Interior providênciará, jun

to ao Banco Nacional da Habitação a observância do
disposto no item V do art. 2' do presente decreto.

Art. 5" Os projetos para construção ou melhoria
de casa para trabalhador rural contarão com a assis
tência técnica e com o acompanhamento dos Orgãos
do Ministério do Interior envolvidos na coordenação
e execução de programas de desenvolvimento e de ór
gãos vinculados ao Ministro Extraordinário para Assun
tos Fundiários.

Art. 6" A assistência financeira aos projetos de
construção ou melhoria de casa para trabalhador rural
será prestada pelo Banco Nacional da Habitação e seus
agentes.

Art. 7" O Banco Nacional da Habitação poderá es
tabelecer condições especiais para amortização de em
préstimo na eventualidade de frustração de safra por
influência de fatores climáticos ou para o caso da impos
sibilidade temporária de pagamento das prestações, por
parte do trabalhador rural beneficiado com unidade
habitacional.

Art. 8' O Banco Nacional da Habitação, de confor
midade com normas estabelecidas pelo Ministério do
Interior, poderá prestar assistência financeira a projetos
de reforma de habitação do trabalhador rural, de baixís
sima renda, mediante transferência de recursos com
caráter não reembolsável.

Art 9" O Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária INCRA, em coordenação com o Banco
Nacional da Habitação. manterá cadastro dos trabalha
dores rurais adquirentes de casa própria.

Art. 10. O trabalhador rural que já foi proprietá
rio, promitente comprador ou cessionário de imóvel
rural, no mesmo município, não poderá adquirir outro
imóvel na forma prevista neste decreto.

Art. 11. O Banco Nacional de Habitação poderá
conceder, observadas as normas estabelecidas pelos Mi
nistros Extraordinário e do Interior e as disponibili
dades orçamentárias, financiamentos específicos à em
presa rural, assim definida pela Lei n' 4'.504, de 30
de novembro de 1964, que construir casas e equipa
mentos comunitários para os seus trabalhadores rurais.

Parágrafo único. A empresa rural que receber fi·
nanciamento para tal fim, poderá vender as casas exclu
sivamente a seus trabalhadores rurais, em condições
a serem estipuladas pelo Banco Nacional da Habitação.

Art. 12. O Ministro de Estado Extraordinário para
Assuntos Fundiários poderá firmar convênios com os
estados, territórios e municípios para a implantação de
projetos de construção de casa para o trabalhador rural,
mediante financiamentos concedidos pelo Banco Nacio
nai da Habitação, observadas as normas baixadas pelo
Ministério do Interior.

Art. 13. Nos projetos de que trata este decreto,
a construção de novas unidades habitacionais terá prio
ridade sobre a reforma e a ampliação.

Art. 14. Os recursos necessários ao atendimento
dos objetivos do PNPF serão provenientes:

I - de dotações orçamentárias:
II - do Fundo de Investimento Social (Finsocia!) na

forma de diretrizes estabelecidas pelo Presidente da
República;

III - de outras fontes internas a externas, compreen
dendo repasses e financiamentos.

Art. 15. Os recursos do PNPF serão administrados
pelo Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários.
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de conformidade com normas estabelecidas em coorde
nação com o Ministro-Chefe da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República.

Art. 16. O orçamento da União. a partir do exer
cício de 1984, e na medida de suas disponibilidades,
alocará recursos ao Programa Nacional de Política Fun
diária.

Art. 17. O retomo de recursos do Finsocial, aplica
dos no âmbito do Programa Nacional de Política Fun
diária, será restituído a esse Fundo, para ser gerenciado
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
c Social (BNDES) nos termos do Decreto-Lei n" 1.940,
de 25 de maio de 1982.

Art. 18. Os Ministros de Estado Extraordinário pa
ra Assuntos Fundiários, do Interior e Chefe da Secre
taria de Planejamento da Presidência da República bai
xarão os atos complementares, em conjunto, necessário
à execução deste decreto.

Art. 19. Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de janeiro de 1983; 162" da Independência
e 95' da República. JOÃO FIGUEIREDO - Mário
Andreazza - Delfim Netto - Danilo Venturini.

PROJETO DE LEI
N" 2.095, de 1989

(Da St' Cristina Tavares)

Assegura o direito à intimidade, na forma do art.
5', inciso X, da Constituição, regula o estabeleci
mento e fnncionamento de bancos de dados pessoais
e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
çãO; e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática.)

O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I

Objeto e alcance

Art. l' Esta lei tem por objeto regular a proteção
ao direito à intimidade de pessoas físicas e jurídicas
em harmonia com o direito de exercício de atividades
de coleta, registro, tratamento e transferência de dados
pessoais, nos termos do artigo 5°, inciso X da Consti
tuição.

Art, 2' Para os fins desta lei serão adotados os se
guintes conceitos básicos:

Dados Pessoais: todas as informações referentes a
pessoas físicas ou jurídicas a partir das quais, utilizadas
isoladamente ou em conjunto, a identidade de tais pes
soas possa ser estabelecida ou deduzida;

Arquivo: toda coleção de registros de -informações
organizada de modo a permitir a busca das mesmas
através de procedimentos manuais, óticos, mecânicos,
eletromecânicos ou eletrônicos;

Banco de Dados Pessoais: todo conjunto de arquivos
que contenha dados pessoais com o objetivo de transfe
rência a terceiros:

Usuários de Banco de Dados: toda pessoa, externa
à organização do banco de dados, que possa, legitima
mente, receber ou ter acesso às informações nele conti
das ou por ele geradas.

CAPÍTULO II

Estruturas Administrativas e Controle

Art. 3' Será livre, no território nacional, o estabele
cimento e funcionamento de bando de dados pessoais
nos termos estabelecidos nesta lei e em sua regulamen
tação.

Parágrafo único. Salvo nos casos de autorização es
pecífica prevista no § 2' do art. 5" desta lei, é proibido
o fluxo de dados pessoais para fora do território nacio
nal.

Art. 4" Competirá ao Conselho Nacional de Infor
mática e Automação, Conin, instituído pela Lei n"
7,232. de 29 de outubro de 1984, autorizar e fiscalizar
o estabelecimento de bancos de dados pessoais e a con
formidade de seu funcionamento às normas legais apli
cáveis.

Art. 5" No exercício da competência que lhe é con
ferida pelo artigo anterior. o Conin terá as seguintes
atribuições legais:
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[ - manter ou operar r~gistros e cadastros de banco;o;
de dados pessoais;

Il- expedir normas e proferir dccis(ies administra
tivas que regulem o estabelecimento e funcionamento
de tais bancos. nos termos da legislação aplicãvel;

III - aplicar as sanções administrativas previstas nes
ta lei e em sua regulamentação.

§ 1" A Secretaria Especial de Inform:itica (SEI)
constituir-se-it em primeira instância administrativa.
sendo-lhe vedadas decisões de <:aráter normativo.

§ 2" Competirá. privativamente. ao Conselho Na
cional de Informática e Automação:

a) proferir decisões de caráter normativo;
b) proferir decisões. em grau de recurso. das decisões

da Secretaria Especial de Informática;
c) decidir sobre pedidos de transferência de dados

pessoais para fora do território nacional. em casos de
comprovada necessidade e desde quc preservado o di
reito à intimidadc e os interesses nacionais.

§ 3' Para os fins da presente lei, o Conselho Nacio
nal de Informática e Automação será acrescida do se
guinte membro:

I - Um cidadão maior de trinta e cinco anos. de
estável saber jurídico e reputaçáo ilibada. não integran
te dos quadros funcionais das entidades já representadas
no Conselho designado pelo Presidente da República.
por indicação do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana.

Art. 6" O Conin. de ofício ou por iniciativa da par
te. promoverá as medidas necessárias à consecução dos
objetivos da presente lei. inclusive enviando peças ao
Ministério Público para os procedimentos penais cabí
veis.

Panígrafo único. Deverão constar. obrigatoriamen
te. do instrumento de transferência de dados pessoais
quaisquer impugnações ou protestos ou formulados pela
parte interessada. enquanto nâo fl)rem objeto de deci
são irrecorrível.

Ar!. 7" Fica instituído o Registro Nacional de Ban
cos de Dados Pessoais (RBD). a ser mantido e operado
pela Secretaria Especial de Informlítica.

Art. 8" Deverão ser obrigatoriamente inscritos no
RBD:

I - todos os bancos de dados pessoais. quando tais
dados forem acessíveis mediante procedimento eletrô
nico de busca;

II - os demais bancos de dados pessoais. nos termos
da regulamentação desta lei e das normas baixadas pelo
Conin.

Art. 9' A inscrição no RBD autorizará o funciona
mento do banco de dados pessoais nos exatos termos
em que for concedida.

§ l° A inscrição será decidida ao fim do processo
estabelecido previamente pela SEI, que verificará além
do cumprimento das disposições legais pertinentes, a
compatibilidade dos dados. procedimentos. fins e usuá
rio indicados pelo requcrente da inscrição e sua adequa
ção às exigências previstas explicitamente no parágrafo
seguinte.

§ 2" Os pedidos de inscrição serão instruídos obri
gatoriamente com as seguintes informações:

I - identificação da pessoa que pretende instituir.
institui. mantém. opera ou faz operar o banco de dados;

II - natureza e origem dos dados, nos termos de
classificação definida pela SEI;

III - facultatividade ou obrigatoriedade de forneci
mento de cada tipo de dado coletado, cOm indicação
dos dispositivos legais correspondentes aos casos de
obrigatoriedade;

IV - formas e instrumentos de coleta:
V - estabelecimento de critérios de enquadramento.

no caso em que informações e dados pessoais sejam
coletados, registrados ou fornecidos pelo banco de da
dos sob forma de classes quantitativas ou que impliquem
em julgamento de valor;

VI - prazo máximo de retenção para cada tipo de
dado dentro dos Iimitcs fixados pela SEI;

VII - especificação dos fins e e dos usuários ou clas
ses de usuários a que se destinam os dados;

VlI-sub-sistemas incorporados, em especial, os de
segurança e de detectação de violação dessa segurança.

Art. 10. Qualquer alteração dos termos em que
houver sido concedida a inscrição deverá ser solicitada
à SEI, dependendo da autorização daquele órgão para
que possa ser efetivada.
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Ar!. 11. O funcionamento de banco de dados pes
soais sem a devida inscriçüo no RBD; quando obrigados
a tanto. ou em desacordo com os tL'rmos da referida
inscrição. constitui crime e sujeitará os responsáveis
a multa de cinqüenta a cem salários mínimos.

Ar!. 12. Constatada pela SEI a prâtiea das infra
ções definidas nesta lei. o banco de dados responsável
ficarti sujeito às seguintes sanções:

a) exclusão de dados e informações específicas de
scus arquivos;

bl suspensão da autorizaç:lO para operar. por um pe
ríodo de três meses a cinco anos;

C) cassação da inscrição no RBD. quando for o caso
de inscritos;

d) multa de trinta a cinqüenta salários mínimos.

§ I" a gradação das penas. que poderão ser aplica
das cumullllivamente. será determinada pelo Conin.

§ 2" Os valores referidos na alínea "d" do caput
deste artigo serão objetos de atualização monetária nos
termos da legislação aplidvel.

§ 3" As decisões que envolvem a imposição de mul
ta somente poderão ser objeto de recurso mediante
o depósito da quantia correspondente em banco oficial,
na forma da legislação aplicável.

CAPÍTULO lU
Ar!. 13. É garantido aos brasileiros e estrangeiros

no País. bem como às pessoas jurídicas de qualquer
nacionalidade que aqui operem. o din~ito à privacidade
de suas informações individuais. que não poderão ser
divulgadas ou utilizadas sem a autorização de seu titular.
salvo nos casos previstos em lei.

§ I" A infraçáo ao direito à intimidade configura-se
independentemente de ofensa a lJ ualquer dos outros
direitos integrantes da personalidade ou de compro
vação de dano patrimonial.

§ 2" São componcntes do direito à intimidade tute
lados nesta lei:

1- o direito ao resguardo pessoal c exclusivo de in
formações;

rr ~ o direito à confidencialidade das informações;
UI - o direito de acesso às informações pessoais e

à sua correção;
IV - o direito à exclusão de informações pessoais

por decurso do prazo de retençáo previsto nos termos
desta lei.

V - o direito à indenização por danos morais ou pa
trimoniais.

Art. 14. A infração a qualquer dos direitos previs
tos no § 2\' do artigo anterior configura o crime capitu
lado no artigo 162 do Decreto-Lei n° 1.001. de 21 de
outubro de 1969.

Ar!. 15. Ninguém será obrigado a fornecer infor
mações e dados sobre a sua pessoa ou a de terceiros,
salvo nos casos especificamente previstos em lei.

§ l' Ressalvadas as hipóteses de obrigação legal ou
de decisão judicial. o fornecimento de dados e informa
ções pessoais será resultante do ato consensual entre
as partes.

§ 20 O consentimento referido no parágrafo ante
rior limitar-se-á aos fins e usuários declarados explicita
mente por ocasião de coleta de dados.

§ 3" .É proibida. para fins de registro em banco de
dados pessoais, a solicitação de informações irrelevan
tes para os objetivos da coleta ou que. por omissão,
possam levar a conclusões falsas ou equívocas.

Art. 16. Toda coleta de informaçãO para registro
em banco de dados pessoais inscritos no RBD obede
cerá rigorosamente os termos previstos na respectiva
inscrição.

§ I" Os formulários ou questionários cscritos, utili
zados na coleta de informações para registro em tais
bancos deverão mencionar explicitamente:

a) o banco de dados pessoais onde serão registradas
e o número de inscrição do mesmo RBD;

b) os fins e os usuários ou classes de usuários a que
se destinam as informações;

c) a facultatividade ou Obrigatoriedade de forneci
mento de cada tipo de informação solicitada, com indi
cação dos dispositivos legais correspondentes aos casos
de obrigatoriedade;

d) a data da coleta;
e) a identificação e a assinatura do informante.
S 2' No caso de coleta verbal, o informante deverá

ser previamente inteirado das condições previstas nas
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alíneas '''a'' a "c" do parágrafo antenor, sob pena de
nuhdade de regisfro e independente;nente da aplicação
de outras penalidades cabíveis..

§ 3" A regulamentação e as normas da Secretaria
Especial de Informática poderão estabelecer classes de
informações que não podem ser solicitadas para registro
em bancos de dados pessoais inscritas no RBD. em
termos gerais ou para fins e usuários determinados.

Art. 17. Qualquer informação somente poderá ser
registrada em bancos de dados pessoais com identifi
cação da fonte onde foi obtida ou dos procedimentos
que a geraram.

§ l' Os informantes serão responsfíveis cível e cri
minalmente pela veracidade das informações que forne
cerem a respeito de si próprios ou de terceiros.

§ 2' O banco de dados será responsável cível c cri
minalmente quando não puder provar a fonte da infor
mação.

Ar!. 1~. São infrações. sujeitas às sanções previstas
no artigo 12:

a) a coleta de dados irrelevantes ou omissos em ter
mos dos fins previstos por ocasião da mesma. a critério
do Conin;

hl a realização de coleta em desacordo com os termos
da inscrição no RBD;

c) a omissão. em formulários ou questionários de
coleta. das condições previstas no § I" do artigo 16
desta lei;

d) a omissão da fonte das informações ou dos proce
dimentos que as geraram.

Ar!. 19. São confidenciais todas as informações re
gistradas em um banco de dados pessoais.

Parágrafo único. Independentemente das demais
obrigações legais pertinentes. o fornecimento de infor
mações a terceiros obrigá-los-á. no que cabível. aos
mesmos preceitos e condições restritivas a que está su
jeito o banco de dados de que provêm. relativamente
às pessoas a que dizem respeito.

Art. 20. O fornecimento de informações para fins
ou usuários diversos dos estabelecimentos por ocasião
da coleta somente poderá ser feito mediante autorização
prévia e específica da pessoa a que. se referem.

§ I' A autorização será solicitada diretamente ou
por via postal. com aviso de recebimento. presumin
do-se concedida se o interessado, wmprovada e pes
soalmente notificado. não se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias. constando da comunicação postal a
circunstância de que o silêncio será havido por concor
dância.

§ 2" No caso de náo ser localizado o interessado.
a autorização somente poderá ser suprida pela SEI.
preservando os direitos à intimidade da pessoa a que
se referem as informações.

§ 3" A transferência de informações para outros
bancos de dados pessoais dependerá. em qualquer caso.
de autorização prévia da SEI.

Art. 21. Todas as operações de transferência de in
formações efetuadas deverão ser registradas na forma
e nos prazos estabelecidos na regulamentação e normas
da SEI.

Art. 22. A transferência não autorizada de infor
mações. nos casos exigidos em lei. por parte do interes
sado ou da SEI. sujeitará o banco de dados responsável
pela transferência às sanções previstas no art. 12.

Parágrafo único. O Banco de Dados Pessoais que
receber informações transferidas com a infração pre
vista neste artigo sujeitar-se-á ás mesmas sanções aplicá
veis aO banco que as transferiu, independentemente
da obrigação de excluí-Ias de seus arquivos.

SEÇÃO IV
Direito de acesso às informações

e à sua correção

Art. 23. Toda pessoa físic.a ou jurídica tem o direito
de acesso às informações sobre elas armazenadas, de
determinar. conforme o caso. a correção. inclusão 'óu
exclusão daquelas que provadamente forem inexatas.
incompleta' ou incabíveis. relativamente aos fins e usuá
rios para os quais foram coletadas e de conseguir indeni
zação por danos morais ou patrimoniais causados pela
divulgaçâo de informação errônea.

Parágrafo único. Os direitos previstos neste artigo
também se aplicam as informações armazenadas por
bancos de dados governamentais e de interesse público.
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Art. 24. Os interessados terão igualmente acesso:
a) aos termos da inscrição dos bancos de dados ius

critos~

b) ao conhecimento de todos os procedimentos a que
forem efetivamcnte submetidas as informações que a
eles se refiram;

c) a todas as transferências que a eles se refiram,
no decurso dos prazos referidos no artigo 21 desta lei.

Art. 25. A regulamentação e as normas baixadas
sobre a matéria estabelecerão:

a) formas, prazos e preços máximos para o acesso
dos interessados às informações, para sua correção, in
clusão ou exclusão, para indenização por danos morais
ou patrimoniais.

b) os casos em que os bancos de dados deverão obri
gatoriamente comunicar aos usuários as correções, in
clusões e exclusões efetuadas.

§ l' A correção, inclusão ou exclusão de informa
ções, quando inexatas, incompletas ou incabíveis e o
pedido de indenização far-se-ão sem ônus para os inte
ressados, devendo-lhes ser comunicada por escrito.

Art. 26. Os pedidos de acesso, de correção, de inclu
são ou de exclusão de informações, não atendidos. ou
acolhidos fora do prazo ou por preço superior ao autori
zado, serão apreciados, de ofício ou a requerimento
da parte interessada pela SEI, que aplicará ao infrator
as sanções cabíveis.

Art. 27. São infrações, sujeitas às sanções previstas
no artigo 12:

a) negativa, expressa ou tãcita, de acesso a informa
ções, no prazo devido, após solicitação formalizada pelo
interessado ou determinação da SEI;

b) o acesso cumprido pelos bancos de dados de forma
inexata ou omissa, relativamente às informações solici
tadas, arquivadas, corrigidas, incluídas ou excluídas;

c) o descumprimento de prazos e preços fixados para
o acesso a informações;

d) a não correção, inclusão ou exclusão de informa
ções, no prazo devido, após solicitação formalizada pelo
interessado ou determinação da SEI.

e) o não pagamento da indenização por danos morais
ou patrimoniais.

Art. 28. As informações registradas em bancos de
dados pessoais inscritos no RDB serão exeluídas de
seus arquivos após o decurso do prazo específico para
sua retenção, nos termos da respectiva inscrição e das
normas vigentes.

Art. 29. A manutenção do registro de informações
após o decurso de seu prazo específico de retenção
sujeitará o banco de dados respensável às sanções pre
vistas no artigo 12 desta lei.

CAPÍTULO V
Disposiçõs gerais de transitórias

Art. 30. Serão objeto de inscrição em separado no
RDB os bancos de dados pessoais utilizadas para fins
de segurança nacional.

§ l' O enquadramento de bancos de dados na catego
ria prevista neste artigo será determinado pelo CONIN,
ouvidos os órgãos de segurança competentes, podendo
não ser divulgados os termos de sua inscrição.

Art. 31. Os bancos de dados pessoais mantidos ou
operados por órgãos da administração direta ou autár
quica e pelas empresas públicas da União, Estados,
Territórios, Municípios ou Distrito Federal, conquanto
não sujeitos às sanções previstas nesta lei, ficam obriga
dos ao que nela se dispõe.

Art. 32. A regulamentação da presente lei estabe
lecerá as condições e prazos para o enquadramento
nos dispositivos desta lei dos bancos de dados pessoais
que já estiverem operando à data de sua entrada em
vigor.

Art. 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, devendo ser regulamentada no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias.

Art. 34. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A nova Constituição inscreve com direito individual
a inviolabilidade da intimjdade, criando uma nova ga
rantia para o cidadão. Diante disso, torna-se impres
cindível e inadiável a apresentação, pelo Legislativo,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

de projeto de normatização de um importante aspecto
das relações entre o cidadão e as organizações públicas
e privadas. .

Pretendemos, através desta proposta, eliminar uma
laeuna na legislação brasileira e, ao mesmo tempo, tra
tar em termos legais de um assunto que já tem sido
objeto de longas discussões e estudos no seio da comuni
dade de profissionais de processamento de dados, já
há muitos anos. Inicialmente, através da luta contra
a implantação do número único de identificação de pes
soas naturais e, posteriormente, por meio de uma dis
cussão mais conseqüente sobre todo o impacto da com
putação na vida do eidadão, passamos a observar o
desenrolar de um importante dehate que tem suas raízes
na própria discussão da democracia que queremos ver
implantada no País.

Está é a segunda tentativa por nós empreendida no
sentido de proteger o cidadão das intromissões inde
vidas à privacidade proporcionadas pela tecnologia. Por
uma questão de coerência, muito mais, de espírito de
moerático, não poderíamos utilizar o avanço científico
e tecnológico como bandeira política e nos descuidar
do disciplinamento das relações entre direitos indivi
duais e poder de ação das entidades que lidam com
dados pessoais. Assim como o avanço tecnológico é
um meio fundamental para a geração do desenvolvi
mento, o respeito à intimidade, entendido coma o direi
to que todo homem tem de decidir sobre seus atos
e sua individualidade, é um componente imprescindível
do avanço democrático.

Portanto, a busca da harmonia entre o desenvolvi
mento tecnológico e os direitos da cidadania, objeto
do presente projeto, configura-se da maior oportuni
dade, no momento em que esta Casa passa a se dedicar
à regulamentação da nova Constituição que, como cre
mos, será o marco da restauração democrática.

Sala das Sess<íes de de 1989. - Cristina Tavares.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULO TI
Dos direitos e garantias fundamentais

CAPÍTULO I
Dos direitos e deveres individuais e coletivos

Art. 5' Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qual quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes

x - são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.

LEI N' 7.232,
DE 29 DE OUTUBRO DE 1984

Dispõe sobre a Política Nacional de Iuformática,
e dá outras providências.

DECRETO-LEI N' 1.001,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Código Penal Militar

Art. 162. Despojar-se de uniforme, condecoração
militar. insignia ou distintivo, [) por menosprezo ou
vilipêndio:

Pena - detenção, de seis meses a um ano.
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Parágrafo único. A pena é aumentada da metade,
se o fato é praticado diante da tropa, ou em público.

PROJETO DE LEI
N" 2.113, de 1989

(Do Sr. Daso Coimbra)

Proíbe a venda indiscriminada da chamada "cola
de sapateiro" e de outros produtos à base de ben
zeno.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.794, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica proibida a venda indiscriminada de

produtos químicos à base de benzeno, em-especial, a
chamada "cola de sapateiro", incorrendo os infratores
nas cominações da lei penal e do C6digo de Menores.

Art. 2' A manipulação e comercialização de tais
produtos dependerá de licença especial expedida. pela
autoridade competente, em todo o território nacional.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

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

Justificação

Apesar dos efeitos altamente tóxicos da chamada "co~

la de sapateiro" e de outros produtos à base de benzeno,
sua venda indiscriminada no mercado é flagrante, pouco
se tendo feito para coibir tais abusos através dos tempos.
A legislação brasileira é muito clara ao estabelecer rigo
rosas penalidades para quem importar ou exportar, re
meter, preparar, produzir. fabricar, adquirir, vender:
expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuita
mente, ter em depósito, transportar, trazer consigo.
guardar, preserever, ministrar ou entregar, de qualquer
forma a consumo, substância entorpecente ou que de
termine deoendência física ou psíquica, sem autorização
ou CI, .,·ordo com determinação legal ou regula
mentar. E, entre estes, naturalmente. encontram-se os
derivados de henzeno. que tantos males causam à saúde
humana, em especial, no meio da juventude desam
parada.

Promover, portanto, o enquadramento de tais produ
tos na escala dos alucinógenos, atribuindo-lhes o trata
mento da legislação específica é dever do legislador,
em defesa da sociedade e das próprias gerações em
formação.

Daí. as razões do presente projeto. que esperamos
ver transformado em lei, com o indispensável apoio
dos nossos eminentes pares.

Sala das Sessões. de de 1989. - Daso
Coimbra,

PROJETO DE LEI
N" 2.124, de 1989

(Do Sr. Adhemar de Barros Filho)

Dispõe sobre a eleição, nas empresas de mais de
200 empregados, de um representante destes na in
termediação entre os interesses do pessoal e os dos
empregadores, e determina outras providências,

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Trabalho; e de Economia, Indústria e Co
mércio.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l° É assegurada, nas empresas de mais de 200

(duzentos) empregados. a eleição de I (um) represen
tante destes com a finalidade exclusiva de promover
lhes o entendimento direto com os empregadores.

Parágrafo único, O procedimento e demais aspectos
relativos à eleição de que trata este artigo serão elabo
rados pelos empregadores e empregados.

Art. 2' Será considerado eleito representante o
candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, pre
sente a maioria dos empregados.

Art. 3' É assegurada a eleição de um representante
dos empregados em cada estabelecimento da mesma
empresa que satisfizer a exigência de número aludida
no art. l'

Parágrafo único. Será permitida a eleição de apenas
um representante para todos os estabelecimentos da
mesma empresa, se verificado que em cada estabele
cimento há menos de 200 (duzentos) empregados.
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Art. 4' Ressalvada a hipótese de greve prevista em
lei, é vedada a dispensa de representante eleito na forma
desta lei até 1 (um) ano após o término de seu mandato.

Art. 5' O entendimento direto mantido entre em
pregadores e representantes dos empregados não elide
acordos firmados pelos sindicatos das respectivas clas
ses.

Art. 6' O representante dos empregados será eleito
para um período de 1 (um) ano, permitida uma recon
dução.

Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

"'rt. 8" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Com o presente projeto de lei, pretende-se regula
metitar o disposto no art. 11 da Constituição Federal,
que :permite a eleição de um representante dos empre
gados nas empresas de mais de duzentos trabalhadores,
com a finalidade exclusiva de promover entendimentos
diretos entre estes e os empregadores.

Inovação da Carta Magna vigente, essa representação
sem' dúvida será importante veículo de comunicação
cntre os interesses do pessoal e os dos empregadores.

A medida em apreço tem se mostrado vitoriosa em
vários países, principalmente no que respeita à con
quista de melhores salários e condições de trabalho.

Entre nós, tcm-se notícias do êxito dessa experiência
nas fábricas de automóveis de São Paulo e nos cargos
de diretoria de empresas estatais.

Com estes objetivos, submetemos a proposta de lei
em apreço ao alto descortino dos eminentes membros
do Congresso Nacioool.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1989. - Adhemar
de Barros Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos em
pregados, é assegurada a eleição de um representante
destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o
entendimento direto com os empregadores.

PROJETO DE LEI
No 2.129, de 1989
(Do Sr. César Maia)

Cria taxa de preservação ambiental.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda

ção; de Defesa do Consumidor e do Meio Ambien
te; e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica criada a Taxa de Preservação Ambien

tal que incidirá sobre os envoltórios, invólucros, emba
lagem ou garrafas, de material plástico, utilizados em
produtos alimentares ou bebidas, aplicada no controle
e recuperação ambientais.

Art. 2" A taxa a que se refere o artigo anterior
será de 200% sobre o valor do envoltório, invólucro,
embalagem ou garrafas, plásticas.

Parágrafo único. A taxa poderá ser cobrada pelo
Poder Executivo, de forma simplificada, como porcen
tagem do valor final do produto que contém, por aproxi
mação arbitrada, ou por recolhimento na fonte indus
trial produtora.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, produzindo efeitos financeiros no ano de 1990
e revogando as disposições em contrário.
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Justificação

A criação da Taxa de Preservação Ambiental. cobra
da sobre os envoltórios plásticos e similares, visa ajustar
nossa legislação ao que já ocorre em outros países no
sentido de atuar contra os "não-degradáveis".

A taxa seria, como é natural, aplicada na preservação
ambiental, em atividades de controle e recuperação.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1989. - César Maia.

PROJETO DE LEI
N° 2.130, de 1989
(Da Sr' Lúcia Braga)

Dispõe sobre a aposentadoria proporcional de que
trata o §l' do art. 202 da Constituição,

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Saúde, Previdência e Assistêncial Social,
e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A aposentadoria com proventos proporcio

nais será devida ao segurado da Previdência Social ou
ao funcionário público que, contando 30 (trinta) ou
mais anos de trabalho não ostenta, porém, o número
de anos necessários à aposentadoria com proventos inte
grais.

Parágrafo único. Para a mulher, o tempo de serviço
mínimo necessário à aposentadoria proporcional é de
25 (vinte e cinco) anos.

Art. 2' Para efeito de cálculo do valor da aposen
tadoria de que trata esta lei, cada ano de trabalho corres
ponderá a 1135 (um trinta e cinco avos) do valor dos
proventos a que o segurado teria direitq se, à data do
requerimento do benefício, ostentasse o tempo regula
mentar para a aposentadoria com proventos integrais.

Art. 3" Os períodos de exercício de atividade rele
vante ou de ônus público, de licenças especiais não
gozadas e contadas em dobro, bem como quaisquer
outros que, por força de lei, sejam considerados no
cálculo de tempo de serviço para concessão da aposen
tadoria com proventos integrais serão integralmente
computados para efeito de concessão do benefício de
que trata esta lei.

Art. 4" A aposentadoria com proventos proporcio
nais será devida a partir do requerimento formulado
pelo interessado e sua concessão independerá de autori
zação do empregador ou superior hierárquico.

Art. 5' Todos os direitos e vantagens concedidos
aos beneficiários das demais espécies de aposentadoria
prevalecerão no caso das aposentadorias com proventos
proporcionais.

Art. 6' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7'.' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Constituição Federal, no § l' de seu art. 202, criou
a figura da aposentadoria com proventos proporcionais
ao tempo de serviço, a partir de 30 anos de trabalho
para o homem e de 25 anos para a mulher.

Desde a promulgação da nova Carta Magna, muitos
trabalhadores (empregados, autônomos ou servidores
públicos). por contarem o tempo mínimo· exigido para
tal espécie de inatividade, desejaram aposentar-se. Dois
grandes empecilbos, porém, surgiram: de um lado, os
superiores hierárquicos, principalmente do serviço pú
blico, alegavam que somente com sua autorização tal
benefício poderia ser concedido, e que, para tanto, pre
cisavam auscultar as conveniências do serviço; por outro
lado, era o próprio sistema de previdência que negava
atendimento aos requerimentos dos interessados, dizen
do que a norma constitucional carecia de regulamen
tação, máxime no concernente ao valor a ser estipulado
para a aposentadoria.

Diantc, pois, de tais fatos, animamo-nos a elaborar
o presente projeto de lei que oferecemos à an,\lisc de
nossos ilustres Pares, convictos de que estes demons
trarão interesse pela matéria e, se for o caso, oferecer
Ihe-ão subsídios tendentes a enriquecê-lo.

Sala das Sessões, . - Lúcia Braga.
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CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO I
Disposição Geral

SEÇÃO III
Da Previdência Social

...A;i.' .202'" 'ii .~~.;~, ;~~'~d~' ;~~~~~~~d~~i;: .~~~. ~~~~~~

da lei, calculando-se ( benefício sobre a média dos trinta
e seis últimos salários ie contribuição, corrigidos mone
tariamente mês a mê;, e comprovada a regularidade
dos reajustes dos salÉrios de contribuição de modo a
preservar seus vaIare; reais e obedecidas as seguintes
condições:

.•• §" i',' .'13' 'i~~~ii~d~' '~~;;~~i~d~;i~' ~~;~~~~i~~~i:' ~p6~
trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e
cinco, à mulher.

PROJETO DE LEI
N" 2.132, de 1989

(Do Sr. José Luiz de Sá)

Altera o artigo 8' da Lei n' 5.107, de 13 de setem
bro de 1966, que "cria o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providências".

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Trabalho.)

O Congresso Nacional decreta;
Art. l' O art. 8" da Lei n' 5.107, de 13 de setembro

de 1966, passa a viger com as seguintes alterações:
I - as alíneas h e edo inciso II passam a ter as seguin

tes redações:

"Art. 8"

lI- .

b) aquisição ou construção de moradia própria
e pagamento das respectivas prestações, nos termos
do art. 10 desta lei;

e) por motivo de casamento."

II - o inciso III passa a ter a seguinte redação:

"IlI - durante a vigência do contrato de traba
lho, a conta somente poderá ser utilizada na ocor
rência das hipóteses previstas nas letras b, c e e
do item II deste artigo."

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

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

Justificação

A Lei n" 5.107, de setembro de 1966, que criou o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevê as hipó
teses em que o empregado pode movimentar sua conta
vinculada. Entre essas incluem-se as duas que preten
demos alterar, através do projeto de lei que ora subme
temos à elevada apreciação dos nobres Pares desta Ca
sa.

A primeira se refere à casa própria. O inciso II do
art. 8', com a redação dada pela Lei n" 6.765, de 18
dc dezembro de 1979, permite a utilização dos recursos
do Fundo para a aquisição de moradia própria e paga
mento das respectivas prestações. Se o trabalhador dis
puser de um terreno próprio e quiser, ele mesmo, cons
truir sua casa, terá de obter para esse fim um financia
mento, através do Sistema Financeiro de Habitação,
caso não disponha dos recursos suficientes, e somente
poderá usar sua conta vinculada para o pagamento das
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prestaç<5es. Dess~ forma. fica sujeito a que esteja aherta
a carteira de financiamentos e ao pagamento düs respec
tivos juro,.

Entendemos que se deva modificar e"e dispositivo.
permitindo que o optante possa usar diretamente sua
conta vinculada na construção de sua casa"própria. sem
a intermediação do SFI-C Num país com o deficit de
moradia como o Brasil. não se concebe a doação dessa
sistemática no que se refere à utilização de recursos
que, em última análise. pertencem ao próprio trahalha
dor, quando este deseje construir sua casa.

A outra alteração se refere à permis5ão para saque
por motivo de casamento. A alínea e do mesmo inciso
II discrimina de maneira inaceitr:vel o trahalhador do
sexo masculino. como se este tam! ém não tivesse despe
sas para fazer. em face da nova s ,uação civil. Há ainda
que ressaltar que essa discrimin lção fere frontalmente
o texto constitucional, que asse~ ura direitos iguais para
homens e mulheres.

Contamo,. pois. com o apdo dos ilustres colegas
para a rápida tramitação de ossa proposição e sua
transformação em lei.

Sala das Sessões. José Luiz de Sá.

LEGlSLAÇÀO ClTADA, ANE.YADA
PELO AUTOR

LEI N° 5.107.
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências.

Art. 8' O empregado poderá utilizar a conta vincu
lada. nas seguintes condiçôes. conforme se dispuser em
regulamento:

I - Rescindido o contrato de trabalho. seja sem justa
causa. provada esta pelo Ragamento dos valores a que
se refere o artigo Ó" ou por declaração da empresa.
ou ainda por dccisão da Justiça do Trabalho. seja por
justa causa nos termos do artigo 483 da CLT. seja por
cessação da atividade da empresa ou pelo término do
contratu de trabalho no caso de aposentadoria conce
dida pela previdência social. a conta poderá ser livre
mente movimentada. (Nova redação dada pelo Decre
to-Lei n° 1.432. de 5-12.75.)

II - No caso de rescisão pelo empregado. sem justa
causa. ou pela empresa com justa causa. a conta poderá
ser utilizada. parcial ou totalmente. com a assistência
do sindicato da categoria do empregado ou. na falta
deste. com a do representante do Ministério do Traha
lho e Previdência Social (MTPS). nas seguintes situa
ções. devidamente comprovadas:

a) aplicação de capital em atividade comercial. indus
trial ou agropecuária. em que se haja estabelecido indi
vidualmente ou em sociedade.

bl aquisição de moradia prórpia e pagamentos das
respectivas prestações. nos termos do art. 10 desta lei.
(Nova redação dada pela Lei n" 6.765. de 18 de dezem
bro de 1979.)

c) necessidade grave e premente, pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado a atividade

de natureza autônoma:
e) por motivo de casamento de empregado do sexo

feminino.
IH - durantc a vigência do contrato de trahalho. a

conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das
hipóteses previstas nas letras b e c do item II deste
artigo,

PROJETO DE LEI
N~ 2.134, de 1989

(Do Sr. José Luiz de Sá)
Dispõe sobre o trabalho aos domingos e nos dias feria·

dos civis e religiosos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação:

de Trabalho: e de Economia. Indústria e Comércio.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. I' da Lei n° 605. de 5 de janeiro de

1949, passa a vigorar com a seguinte redação;
"Art. 1" Será assegurado a todo empregado um

descanso seman3,\ de vinte e quatro horas consecu
tivas. o qual. salvo disposição contratual entre em-
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pregado e empregador 011 exig~ncias técnicas das
empresas. deverá coincidir com o domingo.

§ 1" Respeitadas as exceçóes previstas no caput
deste artigõ. o repouso remunerado será assegu
rado. também, nos feriados civis e religiosos.

~ 2" Nos casos de trabalho aos domingos. será
organizada escala de revezamento que permita aos
empregados gozar. periodicamente. o repouso do
minicaL"

Art. 2" São revogados o art. 8" da Lei n" 605. de
5 de janeiro de 1949. e os artigos 67. 68 e 70 da Conso
lidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decre
to-Lei n" 5.452. de I" de maio de 1943.

Art. 3° No prazo de 60 (sessenta) dias. o Poder Exe
cutivo regulamentará a presente lei.

Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.

Justificação

O descanso semanal aos domingos teve origem carac
teristicamente religiosa. E foi a própria força da religião
que impôs sua observância. ainda quando inexistiam
leis determinantes da interrupção semanal do trabalho.
Por sua vez. a paralisação do trabalho nos dias de festa.
considerados como dias de purificação, desenvolveu-se
em Roma antiga e atingiu seu auge na fase de esplendor
das Corporaç(íes medievais. Em parte tinham cadter
religioso: cm parte dcstinavam-se a comemorações de
grandes aniversários históricos. do princípio e fim de
colheitas etc.

Modernamente. entretanto. depois do advento da re
volução industrial e da universalização do Direito do
Trabalho. a instituição do repouso semanal passou a
estear-se em razões diversas. principalmente. na neces
sidade de se eliminar a fadiga gerada pelo trabalho
excessivo que. desenvolvido quase sem limitações nos
dias da semana. chegava a escravizar o empregado,
roubando-lhe as energias e o convívio familiar e social,
e a provocar. em face da exaustão. a diminuição do
rendimento de seu trabalho.

Hoje. com o aprimoramento do Direito do Trabalho.
a farta e eficiente distribuição dessa Justiça especia
lizada. a presença constante dos sindicatos. a fiscali
zarem o cumprimento das leis e a orientarem seus asso
ciados. mio. apenas. regularam-se devidamente as jor
nadas. como, também, melhoraram substancialmente
as condiçdes e os ambientes de trabalho. Com isso.
a questão do repouso obrigatótio aos domingos. uma
das mais rcnitentes tradições da economia brasileira.
deixou de apresentar a conveniência dc há lOO anos
atrás. quando, conforme já observamos, imperava u"
capitalismo verdadeiramente selvagem, voltado exclusi
vamente para a produção e o lucro,

Por outro lado. devemos considerar que a demanda
da sociedade brasileira em 1949. data da edição da Lei
n' 605 que. até hoje, regula a questão do trabalho aos
domingos. é extremamente diversa da atual. Em 1949.
por exemplo, nossa população concentrava-se basica
mente no campo - cerca de 70% -. ao contrário de
agora. em que a situação se inverteu. Assim, a revisão
dessa regra. é procedimento que se impõe. vez que
nossa população. nesses últimos 40 anos. passou de
pouco mais de 30 milMes para 140 milhões. caminhando
para 180 milhóes em 1990. Nesse mesmo período. o
desemprego aumentou significativamente e houve gran
de transformação nos hábitos e costumes de nossa gen
te. Por conseguintc. a permissão para que o comércio
funcione aos sábados e domingos constituiria uma opção
criativa capaz de modernizar nosso mercado de traba
lho. adequando-o aos tempos que correm. Quem atua
no ramo sabe que o impulso de compra é produzido
tanto por necessidade quanto pelas facilidades ofere
cidas ao consumidor. Um horário elástico que. em vez
de colidir com os outros horários com os quais estão
comprometidos os consumidores. complementasse a
disponibilidade de tempo destes. configuraria, indubita
velmente, estímulo adicional à expansão do movimento
comercial.

Pesquisas procedidas pelas federações do Comércio
em vários Estados mostraram quais seriam os efeitos
mais concretos com a implantação do sistema de liber
dade para o funcionamento do comércio aos domingos:
aumento do número de empregos, incremento do tutis-
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mo interno e externo. aumento das vendas comerciais
e da arrecadação de impostos. maior desenvolvimento
econômico.

Convém que se esclareça. aqui, que o trabalho, aos
domingos. ao contrário do que desde longa data se
afirma, não afetaria a harmonia do lar .não prejudi~aria

a convivência familiar e nem desrespeitaria os princípios
bíblicos. Com a palavra todos aqueles - policiais, jor
nalistas. aeronautas. médicos. jogadores de futebol e
também os próprios comerciários que trabalham em
atividades em que o trabalho aos domingos ê permitido.

Entendemos que a liberalização do trabalho aos do
mingos. nos moldes ora propostos. somente traria bene
fícios aos empregados. máxime porque esse trahalho
seria condicionado à aquiescência do empregado. pro
porcionar-lhe-ia remuneração adicional e. através do
sistema de revezamento. gozo periódico de repouso aos
domingos.

Convictos de que o regime ora sugerido contribuiria
para resolver vários prohlemas que nos afligem. elabo
ramos a presente proposição e a oferecemos aos nossos
ilustres Pares. solicitando-lhes que examinem atenta
mente a questl{(J e que, se for o caso. apresentem subsí
dios tendentes a enriquecer c aperfeiçoar nossa pro
posta.

Sala das Sessões. de de 1989. - José Luiz de
Sá.

LEGlSLAÇÃO ClTADA, ANEXADA
PELA C001WENAÇÃO DAS
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REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

LEI N"605
DE 5 DE JANEIRO DE 1949

Dispõe sohre o repouso semanal remnnerado c o
pagamento de salário, nos dias feriados civis e reli.
giosos.

Art. l' Todo empregado tem direito ao repouso
semanal remunerado de vinte e quatro horas consecu
tivas. preferentemente aos domingos e, nos limites das
exigências técnicas das empresas. nos feriados civis e
religiosos. de acordo com a tradição local.
........................................................................

Art. 8" Excetuados os casos em que a execução do
serviço for imposta pelas exigências técnicas das empre
sas. é vedado o trabalho em dias feriados. civis e religio
sos. garantida, entretanto aos empregados a remune
ração respectiva, observados os dispositivos dos artigos
6' e 7° desta lei.

DECRETO-LEI N° 5.452,
DE 1" MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

........................................................................
TÍTULO H

Das normas gerais de tutela
do trahalho

. .
CAPÍTULO fI

Da dnração do trahalho

·,·····.. ·········.. ···..·..SEÇAO·ii'i··...... ·· ..··.. ·· ..··..·..·
Dos períodos de descanso

Art. 67. Será assegurado a todo empregado um
descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecu
tivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou
nccessidade imperiosa do serviço. deverá coincidir com
o domingo. no todo ou em parte.

Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho
aos domingos. com exceção quanto aos elencos teatrais.
será estabelecida escala de revezamento. mensalmente
organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização.

Art. 68, O trabalho em domingo, seja total ou par
cial, na forma do artigo 67. será sempre subordinado
à permissão prévia da autoridade competente em maté
ria de trabalho.
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Parágrafo único. A permissão será concedida a título
permanente nas atividades que, por sua natureza ou
pela conveniência pública, devam ser exercidas aos do
mingos. cabendo ao Ministro do Trabalho expedir ins
truções em que sejam especificadas tais atividades. Nos
demais casos, ela será dada sob forma transitória, com
discriminação do período autorizado, o qual, de cada
vez, não excederá de 60 (sessenta) dias.
..................................................

Ar!. 70. Salvo o disposto nos arÚg~·~·68..~ ..6;i:·é
vcdado o trabalho em dias feridos nacionais e feriados
religiosos nos termos de legislação própria.

PROJETO DE LEI
N- 2.140, de 1989

(Do Sr. Eliel Rodrigues)

Introduz modificação no art. 180 do Código Civil,
tornando obrigatória a apresentação de certidão ne·
gativa de doença sexualmente transmissível, pelos
requerentes de habilitação para casamento, e deter
mina outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.341188.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" O art. 180 do Código Civil passa a vigorar

acrescido dos seguintes dispositivos, numerados, res
pectivamente, como item VI e § 2", passando a figurar
o atual parágrafo único como § 1':

"Ar!. 180 ..
VI - certidão negativa de doença sexualmente

transmissível";

§ 2' Aos requerentes da habilitação para casa
mento é assegurado apresentarem inicialmente os
documentos indicados nos itens I a V deste artigo,
obtendo certidão quanto à não apresentação do
documento de que trata o item VI, ficando sustado
o processo da habilitação até que csse documento
seja apresentado."

Ar!. 2' A certidão de quc trata o § 2" do art. 180
do Código Civil constituirá documento hábil à ollten
ção, pelos requerentes da habilitação para casamento,
junto à Previdência de que sejam segurados, dos exames
destinados a comprovar a exigência indicada no item
VI do mesmo art. 180.

Art. 3' Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.

Ar!. 4' Ficam revogadas as disposições em contrá
rio.

Justificação

A proteção da famnia, notadamente da prole, estlÍ
a exigir de nós, legisladores, medida legal que se indique
eficaz à proteção do núcleo familiar, por demais sujeito,
nos dias atuais, aos riscos decorrentes da disseminação,
quase incontrolável, de doenças sexualmente transmis
síveis, entre as quais a Aids tem-se constituído em ver
dadeiro flagelo a dizimar parceiros desprotegidos em
face da ignorãncia quanto à situação do outro e, o que
é pior, tirando as chances de um viver saudável para
a respectiva inocente prole.

Se as campanhas feitas através dos meio de comuni
cação, notadamente através da televisão, alertando
quantos aos cuidados que devem ser tomados com o
fim de evitar doenças sexualmente transmissíveis, po
d~m servir ao objetivo de minimizar tão grave problema
social, não logram elas, no entanto, eliminar os riscos,
pendentes, para a nova famma que vlÍ se constituir,
que deve ser protegida a todo preço, especialmente
tendo em vista evitar-se que a futura prole venha a
sofrer a conseqüência da incúria dos pais.

Com esse objetivo estamos propondo sejam legisla
dos preceitos que se nos indicam eficientes à inibição
dos, riscos da natureza do que ora nos preocupa, ao
obngar o futuro casal a provar, perante o Ofieial do
Registro Civil, estar no que diz respeito à saúde e tendo
em vista o aspecto ora ventilado, imune aos riscos retro
assinalados, isso demonstrando através de certidão ne
gativa quanto a doença sexualmente transmissível.

O cumprimento da exigência ora prevista afigura
se-nos facilitada ao prever a obrigatoriedade, deduzida
da previsão da exibição da certidão do Oficial de Regis-
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tro 'Civil quanto à necessidade da prova da inexistência
da doença em causa aos fins do consórcio matrimonial,
de a Previdência a que estiver vinculado o futuro casal
realizar os respectivos exames.

Em face dos elevados propósitos a que tem vista a
legislação ora projetada estamos certo de contar com
O aval da manifestação favorável de todos os nossos
Pares, para a transformação da presente iniciativa na
lei que estamos buscando seja legislada.

Sala das Sessões, de abril de 1989. - Eliel Rodri-
gues.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 3.071,
DE I" DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVIL

LIVRO I
Do Direito de Família

TÍTULO I
Do Casamento

CAPÍTULO I
Das Formalidades Preliminares

Art. 180. A habilitação para casamento faz-se pe
rante o Oficial do Registro Civil, apresentado-se os
seguintes documentos:

I - Certidão de idade ou prova equivalente.

a pessoa que sofreu o dano não propuser ação de separa
ção contra o explorador ou se a este não notificar de
seu pedido de indenização no prazo de seis meses a
contar da data em que acusou o fato que produziu o
dano, terá direito apenas à parte não distribuída da
indenização de que o explorador disponha após terem
sido totalmente satisfeitas as ações apresentadas dentro
do referido prazo.

II - Declaração do estado do domicI1io e da residên
cia atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhe
cidos.

TIl - Autorização das pessoas sob cuja dependência
legal estiverem, ou ato judicial que a supra (arts. 183.
n" XI, 188 e 196).

IV - Declaração de duas testemunhas maiores, pa
rentes ou estranhos que atestem conhecê-los e afirmem
não existir impedimento que os iniba de casar.

V - Certidão de óbito do cônjuge falecido, da anula
ção do casamento anterior ou do registro da sentença
de divórcio.

Parágrafo único. Se algum dos contraentes houver
residido a maior parte do últi~o ano em outro Estado,
apresentará prova de que o deixou sem impedimento
para casar, ou de que cessou o existente.

PROJETO DE LEI
N- 2.141, de 1989

(Do Sr. Daso Coimbra)

Dispõe sobre extradição (art. 5', inciso LI, da
Constituição Federal).

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.507, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Só em caráter excepcional poderá o brasi

leiro ser extraditado.
Art. 2" Conceder-se-ã extradição a brasileiro natu

ralizado, somente em caso de crime comum, praticado
antes da naturalização ou mediante comprovado envol
vimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins.

Art. 3' Não será concedida a extradição de estran
geiro por crime político ou de opinião.

Art. 4" O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias,

Art. S" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçl1o.

Art. 6" Revogam-se as disposiç6es em contrário.

Justificação

Signatãrio da Declaração Universal dos Direitos Hu
manos, o Brasil tem assegurado aos seus cidadãos a
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incolumidade em território pátrio, não permitindo a
extradição, sob qualquer fundamento. Assim, também
procede em relação aos brasileiros natur~lizados.Entre
tanto, não é justo que dê guarida a aventureiros e crimi
nosos notórios que recorrem ao instituto da natura
lização com O fito exclusivo de acobertar-se de penali
dades por crimes cometidos em seus países de origem,
notadamente no âmbito do tráfico de entorpecentes
e alucinógenos afins. E como este assunto, pela sua
relevância, está capitulado no art. S" inciso LI da Consti
tuição Federal, nada mais justo que procurarmos regu
lamentá-lo em tempo hábil.

Razão por que. esperamos ver nossa proposição
transformada em lei. com O indispensável apoio dos
nossos eminentes pares.

Sala das Sessões, 24 de abril de 1989. - Daso Coim
bra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇ.JiO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

........................................................................
TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO r
Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos

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

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o na
turalizado, em caso de crime comum, praticado antes
da naturalização, ou de comprovado cnvolvimento em
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma
da lei;

PROJETO DE LEI
N- 2.147, de 1989
(Do Sr. Ricardo Izar)

Dispõe sobre greve nos serviços ou atividades es
senciais e dá outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.001, de 1988.)

O Congresso Nacional deereta:
Ar!. I" Consideram-se serviços ou atividades essen

ciais aqueles que se destinam à satisfação de necessi
dades indispensáveis à vida comunitária.

§ I" Para efeito do diposto no presente artigo, con-
sideram-se indispensáveis os seguintes serviços:

a) médicos, hospitalares, farmácias e drogarias;
b) abastecimento de água e energia;
c) transportes em geral;
dI correios e telecomunicações;
e) funerãrio.
§ 2" São também considerados essenciais os servi

ços de segurança e manutenção das instalações e equipa
mentos da empresa ou do estabelecimento.

§ 3" Para os fins desta lei, o Poder Legislativo muni
cipal poderá, por solicitação das comunidades locais.
reconhecer como essencial serviço por eJas apontado
como indispensável à sua segurança e sobrevivência.

Art. 2,' A greve nos serviços ou atividades essen
ciais deverá ser precedida de aviso expresso, com ante
cedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, cum
prindo aos trabalhadores ou a seu sindicativo a garantia
de atendimento das necessidades inadiáveis da comuni
dade, bem como dos serviço" necessários li manutenção
e segurança do equipamento e instalações da empresa
ou estabelecimento.

Art. 3" Na hipótese do não-cumprimento do 'dis
posto no art. 2', sujeitar-se-ão os trabalhadores a penas
que poder:lo variar desde a advertência até a rescisão
contratual por justa causa.

Parágrafo único. Em ocorrendo danos materiais ao
equipamento e instalações da empresa. fica a entidade
sidincal representativa da categoria profissional elou
a entidade que deflagrou o movimento grevista, sujeita
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a reparar, civilmentc, os danos apurados, scm prejuízo
da ação pc'nal nos casos delituosos.
, Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação
A vigente Constituição assegura o direito de greve

art. 9' Porém, o legislador constituinte deixou à lei ordi
nária a definição dos chamados serviços ou atividades
essenciais, tcndo estabelecido, ainda, que a lei deverá
dispor sobre atendimento das necessidades inadiáveis
(§ 1').

Esse cuidado do constituinte teve a inspirá-lo, certa
mente, a consciência de que a greve constitui uma arma
podcrosa para ser entregue, dc forma arbitrária, ao
trabalhador. Demais disso, não se cuida de um direito
amplo e irrestrito, em relação ao qual os trabalhadores
têm poder absoluto de diposição; devem existir limites
ao seu exercício, especialmente em relação a detcrmi
nados serviços necessários, indispensáveis à sobrevivên
cia da comunidade.

Aliás, a necessidade de limitar-se o uso do direito
de greve em determinadas atividades, tidas como funda
mentais, não ê estranho nem mesmo a nàções de estágio
democrátiCo" econômico e cultural muito mais avançado
do que onosso, como é o caso do Japão, Estados Unidos
da América do Norte, França, entre muitos outros.

Todavia, a tarefa não é simples, pois, conforme sa
licnta Zangari e "manifesta a incapacidade da ciência
jurídica para controlar um fenômeno por si próprio
fugidio e inapto a'ser vazado nos moldes do Direito",

Daí nossa opção por uma forma mais singela de regu
lamentação da matéria, mas onde encontram-se todos
os elementos exigidos pelo vigente texto constitucional,
a saber: definição; forma de atendimento, durante a
greve, das necessidades inadiáveis da população; penali
dade para os que venham a cometer abusos, sendo que
em relação a esta, qucr a legislação civil quanto a penal
vigente já contemplam, satisfatoriamente, a matéria.

Por outro lado, confere-se às comunidades locais,
as mais diretamente atingidas pela_paralisação de servi
ços indispensáveis, a possibilidade de ampliar a relação
de atividadcs essenciais constantes do § 1', do art. 1',
o que poderá ser alcançado através de uma sistemática

, que procura colocar os interesses coletivos acima das
quimeras individuais.

Detalhar em demasia, representará, como assistimos
em passado não distante, um convite à inobservância
da lei e, por via de conseqüência, à impunidade.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1989. - Ricardo
Izar.
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CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDÉRATIVA DO BRASIL
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Art. 9' É assegurado o direito de greve, compe

tindo aos trabalnadores decidir sobre a oportunidade
de exercê·lo e sobre os interesses que devam por meio
dele defender. .

§ I' A lei definirá os serviços ou ativiades essenciais
e disporá sobre o atendimento das necessidades imidiá
veis da comunidade.

§ 2' Os abusos comedites sujeitam os responsáveis
às penas da lei.

PROJETO DE LEI
N' 2.149, de 1989

(Da Sr" Dirce Tutu Quadros)

Concede ao trabalhador, pela passagem de seu
aniversário natalício, a licença de 1 (um) dia de
trabalho.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.461, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Todos os trab'alhadores, civis e militares,

indepcndente da fórmula aplicada no vínculo trabalhista

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

em sc tratando de períodos dc trabalho, terão o direito
de gozar da licença de 1 (um) dia por ocasião do trans
curso de seu aniversário natalício, sem qualquer ônus
ou perda salarial;

Art. 2' Revogam-se as disposições em contrário;
A:rt. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi

caça0.
Justificação

As conquistas trabalhistas marcham em direção ao
reconhecllnento pleno do alto valor dos brasileiros tra
b~lhadores, vítimas de ~ma sociedade injusta, desigual
e mcapaz de esboçar majores demonstrações de preocu
P?ção com o equacionamento do grave quadro em que
vIvemos.

Depois das grandes conquistas trabalhistas durante
a gestão do Presidente Getúlio Vargas; da CLT' do
13' salário, projeto do então Senador Aarão Steinbr~eh'
dos avanços, razoáveis, é verdade, contidos na nov~
Carta Magna, é necessário que continuemos a luta por
mais direitos.
Dc~tro deste espírito, e por brilhante sugestão do

conceituado advogado, homem público c jornalista Di
lern~ando Nonato Cruz, apresento tal proposição,ga
rantmdo ao trabalhador um dia de descanso, de refle
xão, uma parada na sua rotina de sofrimentos e dc
amarguras numa sociedade injusta e que lhc suga as
energIas, que lhe abate o ânimo, que tenta o esvazia
mento espiritual e intelectual dos que são os grandes
responsáveis pelo verdadeiro progresso do Brasil.

Sala das Sessões, de abril de' 1989. - Dirce Tutu
Quadros.

PROJETO DE LEI
N' 2.151, de 1989

(Da Sr' Cristina Tavares)

Regula o inciso XXVII do art. 7' da Constituição
Federal, que trata da proteçáo ao trabalhador em
face da automação ,e determina outras providências.

(Ancxe-sc ao Projeto de Lei n" 1,378, de 1988.)

O Congresso Nacional de"creta:
Art. l' As empresas que instalarem novos sistemas

tecnológicos de automação são obrigadas a informar
aos trabalhadores, sobre a medida, com antecedência
mínima de I (um) ano.

Art. 2' A automação deve resultar de entendimen
to entre empregados e empregadores, com vistas ao
reaproveitamento dos que forem afetados pela medida,
observados, sem prejuízo de outros aspectos, os seguin-
tes: ' ,

I - reciclagem profissional sem ônus para o empre
gado;

II - alterações na estrutura de emprego, salário c
dispensa;

lI! - preservação da saúde física e mental do traba-
lhador; .

IV - redução da jornada de trabalho;,
V - modernização do processo produtivo da empre

sa;e
VI - efetiva participação dos empregados na produ

tividade rcsultante do processo de automação.
Art. 3" O aCOI:do. firmado entre representantes dos

empregadores e empregados deverá ser homologado
pela Justiça do Trabalhoi' , > .' '

Art. 4' O Ministério do Trabalho. por intermédio
das Delegaci", R.egionai~,do Trilbalho, fiscalizará o
cumprimento desta leÍ e definirá. em legislação especí
fica•. as sanções que se aplicarão ao infrator..

Ar!. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.' .' .

Art. 6" R"vogam~se as disposiç.Ões em contrário.

Justificação

Não há dúvida de que a economia se internacionaliza
a nível da adoção de novas tecnologias. O terceiro milê
nio se caracteriza pelas indústrias intensivas em inteli
gência e não mais em energia. As indústrias poluidoras,
o aço, o cimento, a petroquimica serão deslocadas para
os países periféricos. enquanto só países centrais terão
uma base tecnológica voltada para a informática, a bio
tecnologia, os novos materiais, a química fina etc. Não
há dúvida de que a 'introdução das novas tecnologias
terão impacto sobre o tecido social. Quanto mais atra
sada a sociedade, mais grave será esse impacto.

Abril de 1989

Existe na economia b~asileira·um perverso mecanis
mo concentradorde renda, que se agrava com a introdu
ção de novas tecnologias de automação. Isto provoca
uma grande quantidade de desempregados e subempre
gados, enquanto as máquinas. ferramentais e os robôs
assumem a força de trabalho.

A experiência japonesa demonstra que em alguns
ramos da economia há uma dispensa de 30 a 40% da
mão-de-obra. Em outros chega a 80%.

Isso ,ocorre justamente no que chamamos de setor
moderno da economia. .

No caso dos países do terceiro mundo que pretendam
ter alguma influência no próximo século a situação é
mais grave. Para esses, entre eles o Brasil, a mo'der
nização'da economia é fundamental, mas ao rntsmo
tempo a introdução dc tecnologias concentradoras de
renda poderá se tornar socialmente explosiva. l

Daí a necessidade de negociação entre empregados
e empregadores para que a tecnologia seja socialmente
equilibrada. A estc projeto aliam-sc outras iniciativas
de impedir o agravamento das disparidades, entre os

. quais a que se refere à contribuição para a Previdéncia
feita com base no faturamento da empresa' e não na
quantidade de mão-de-obra, também de minha autoria.

É nosso dever como congressistas e constituintes C"on
tribuir 'com mecanismos legais paia fazer face às reali
dades do ano 2000. >

Sala das Sessões, de 1989. - Cristina
Tavares. . ,
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Dos Direitos Sociais
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rurais, além de outros que visem à melhoria dc sua
.condição social: ".

XXVII - proteção em face da automação. na forma
. da lei;

PROJETO DE LEI
N' 2.153, de 1989

(Do Sr. Francisco Amaral)

Dispõe sobre servidores eleitos para cargos de
administração· sindical.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.528. de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os servidores públicos em geral investidos

nos mandatos de administração sindical, ficarão afasta
dos de seu cargo .. emprego ou função'. sem prejuízo
de seus direitos e vantagens.

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

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

Justificação

Em boa hora a Constituição' assegurou aos servidores
públicos o direito de constituírem suas próprias associa
ções sindicais.

Todavia. para que tal âireito constitucionalmente ga
rantido possa ser exercido em toda a sua plenitude ê
indispensável que a lei assegure aos scrvidores eleitos
para cumprirem mandatos sindicais, a percepção dos
direitos e vantagens inerentes aos seus cargos. dos quais
fic,!rão temporariamente afastados.

E este o objetivo do presente projeto.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1989. - Francisco

Amaral.
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PROJETO DE LEI
N~ 2.156, de 1989
(Do SI. Freire Júnior)

Dispõe sobre a elaboração de estudos prévios e
a realização de plebiscito quando se pretenda a imo
plantação de obras públicas ou particulares e quais.
quer atividades que produzam efeitos capazes de
degradar o meio ambiente.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.489, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Qualquer obra e atividadc pública ou parti

culàr, em regiões ou zonas de preservação ecológka,
incluída toda a Amazônia Legal, deverá ser precedIda
de ,estudos sobre o impacto que possam provocar no
meto ambiente.

Parágrafo único. Tais obras e atividades só se reali
zarão se aprovadas em plebiscito no Estado interessado,
convocado pelo Congresso Nacional, nos termos do art.
49, item XV, da Constituição, supervisionado pelo Tri
bunal Superior Eleitoral e apurado pela Justiça Eleitoral
do Estado.

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

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

Justificação

O art. 225 da Constituição dispõe, amplamente, sobre
o problema da preservação do meio ambien.te e da defe
sa da ecologia, criando espaços para esse fIm em todos
os Estados (item 111), s6 permitida a alteração através
de lei, "vedada Ijualquer utilização que comprometa
a integridade dos atributos que justifiquem sua prote-
ção". .

No item VII proíbe as práticas que ponham em nsco
a ecologia e, no § 4', considera patrimônio nacional,
dentre outras áreas, a floresta amazônica, s6 admitido
o uso dos recursos naturais por lei, informada pela pre
servação do meio ambiente.

Ao apresentar o presente projeto, o uosso objetivo
é o de preservar as reservas florestais existentes no
Estado do Tocantins, que está incorporado à Amazônia
Legal e vem sendo impiedosamente devastado em seus
recursos naturais.

Queremos a instalação de empresas agrícolas, indus
triais, pecuárias e dc mineração, contanto que não pro
duzam alteração irremediável na flora, na fauna, nos
parques ecológicos e nas reservas indígenas daquele
Estado, que abriga a llha do Bananal, com os índios
Carajás, Javaé e Tapirapé, há mais de vinte anos t~ans

formada em Parque Indígena Nacional do AragUaia.
Às margens desse rio e do Tocantins há matas ciliares

que devem ser preservadas, o que implica a utilização
sistemática e responsável. dos vastos recursos naturais
da região, com a preocupação primeira da defesa ecol6
gica.

O mesmo ocorre nos demais Estados da Federação,
principalmente os da Amazônia e Centro-Oeste, mere
cendo uma ação preventiva que garanta seu equilíbrio
ecol6gico.

Sala das Sessões, - Freire Júnior.
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Da Ordem Social

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente eco
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras geraç6es.

III - definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem espe
cialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer uti
lização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma
da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecol6gica, provoquem a extinção de espécies ou subme
tam os animais à crueldade.

§ 4' A floresta amazônica brasileira, a mata atlân
tica, a serra do mar, o pantanal matoCgrossense e a
zona costeira são patrimônio nacional, e sua utilização
far-se-á, na fonoa da lei, dentro de cOndições que asse
gurem a preservação do meio ambiente, inclusive quan
to ao uso dos recursos naturais.

PROJETO DE LEI
N~ 2.161, de 1989
(Do SI. Flávio Rocha)

Regulamenta o art. 185, inciso I, da Constituição,
definindo a pequena e a média propriedades.

(Anexe-se ao Projeto deLei n' 1.334, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Considera-se pequena propriedade aquela

de menos de 50 hectares, explorada por uma família
ou com.agregados em regime de meação, sendo único
bem fundiário do seu dono.

Art. 2' A média propríedade, com área entre cin
qüenta e duzentos e cinqüenta hectares, é aquela per
tencente a quem não tenha outra, atendendo às necessi
dadcs de várias famílias que nela trabalhem sob qual
quer regime de parceria agrícola.

Art. 3' São m6dulos da pequena propriedade:
1-até dez hectares, no Sul do País;
II -entre dez e vinte hectares, no Centro-Leste e

no Centro-Oeste;
lU - entre vinte e cinqüenta hectares, no Nordeste;
IV -entre cinqüenta e cem hectares, na Amazônia.
Parágrafo único. Os m6dulos da média propriedade

se constituem de área duas vezes superior às previstas
nos itens anteriores.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Na caracterização da pequena propriedade, as Cons-.

tituições anteriores exigiam que seu dono não possuisse
outra e explorasse a terra com a própria família.

Posteriormente, a pequena, média e grande proprie
dades foram definidas segundo sua área físi.ca.

No projeto, combinamos os dois critérios, a fim de
prevenir a desapropriação dessas glebas, para fins de
reforma agrária.

Sala das Sessões, . - Flávio Rocha.
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COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

·..· ··_·· ··:rfTULO·vii·· .. ·.. ·· .. ·· ·.. ·
Da Ordem Econômica e Financeira

........................................·...... ·....··Ó:pfTü'Lo I11

Da Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para
fins de reforma agrária:
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I - a pequena e média propriedade rural, assim defi
nida em lei, desde que seu proprietário não possua
outra;

~ROJETODE LEI
N" 2.162, Íle 1989
(Do SI. Flávio Rocha)

Regulamenta o art. 239, § 4', da Constituição,
dispondo sobre o financiamento do seguro-desem
prego pelas empresas de maior rotatividade de mão
de-ohm.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.192, de 198B.)
. O Congresso Nacional decreta:
Art. I' As empresas cujo índice de rotatividade da

mão-de-obra sejam superiores à média do setor, além
da contribuição geral para o seguro-desemprego serão
obrigadas a uma participação maior na constituição do
fundo correspondente.

Art. 2" A contribuição extraordinária de que trata
o artigo anterior obedecerá aos seguintes parâmetros:

I - mais cinqüenta por cento sobre a média da contri
buição empresarial, quando a rotatividade for superior
a trinta por cento;

II - mais quarenta por cento, se a rotatividade supe
rar os vinte por cento;

lU - mais trinta por cento, quando a rotatividade
ultrapassar dez por cento;

IV - mais vinte por cento se a rotatividade for supe
rior a cinco por cento.

Art. 3' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de cento e vinte dias.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O legislador constituinte pensou em incrementar a

participação empresarial na constituição ~o fundo de
financiamento do seguro-desemprego, pumndo os em
presários mais responsáveis pela rotatividade da mão
de-obra.

Justo o critério, somente a regulamentação da pre
sente lei poderá detalhar, mobilizada a experiência do
Executivo, as melhores condições para sua aplicaçâo.

Sala das Sessões, . - Flávio Rocha.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

........................·· ..·.... ········· .._....···T([üi.óix···
Das Disposições

Constitucionais Gerais

...A~i.· ·239:·· ·A·~~~~~d~~ã~·d·~~~~;~~·i~· d~~' ~~~t~i;;~i:
ções para o Programa de Integração Social, criado pela
Lei Complementar n' 7, de 7 de setembro de 1970,
e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servi
dor Público, criado pela Lei Complementar n' 8, de
3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação
desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei
dispuser, o programa do seguro-desemprego c o abono
de que trata o § 3' deste artigo.

§ 4' O financiamento do seguio-desemprego rece
herá uma contribuição adicional da empresa cujo índice
de rotatividade da força de trabalho superar o índice
médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida
por lei.

PROJETO DE LEI
N~ 2.167, de 1989

(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Dispõe sohre a profissão de Atendente de Enfer

magem.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.499, de 1989.)

O Congrcsso Nacional decreta:
Art. 1" Transformado em § l' o parágrafo único

do art. 23 da Lei n' 7.498, de 25 de junho de 1986,
acrescente-se-lhe o seguinte:
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§ 2' É assegurado aos Atendentes de Enfer
magem admitidos antes da vigência desta lei, o
exercício das atividades elementares de enferma
gem, observando o disposto no art. 15 da Lei n'!
7.498, de 25 de junho de 1986.•

Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

É realidade nacional o fato de que os denominados
"Atendentes de Enfermagem" constituem-se em 70%
daqueles que exercem a enfermagem no Brasil, impres
cindíveis, portanto, para o desenvolvimento de tão no
bre mister, voltado este à preservação da saúde e da
própria vida,

A realidade também nos mostra, por outro lado, que
tais profissionais de fato, jamais mereceram a proteção
das leis que regulam o exercício da enfermagem no
Brasil, embora, na sua maioria, exercendo atividades
de enfermagem atribuídas aos Auxiliares de Enferma
gem, Técnicos de Enfermagem c, até, Enfermeiros,
funções essas especificadas na Lei n' 7.498, de 25 de
junho de 1986,

A despeito de tudo isto, os Atendentes de Enferma
gem, não só são intensamente exigidos em suas funções,
como sofrem perseguições, coações por parte de órgão
de fiscalização da profissão e, até, ameaças de interrup
ção de sua atividade, exatamente por não estarem ao
abrigo da legislação, o que seria o caos para a atividade
hospitalar nacional.

Muitas outras razões poderiam ser acrescentadas, po
rém suficientes estas para justificarem, plenamente, a
presente proposição, por absolutamente válidas e pro
cedentes.

Projeto elaborado pela Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado
de São Paulo.

Sala das Sessões, - Arnaldo Faria de
Sá.

LEGlSLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N° 7.498,
DE 25 DE JUNHO DE 1986

Dispõe sobre a regulamentação do exercício da
enfermagem e dã outras providências.
................................................................

Art. 15. As atividades referidas nos arts. 12 e 13
desta lei. quando exercidas em instituições de saúde,
públicas e privadas, em programas de saúde, somente,
podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão
de Enfermeiro.

Art. 23, O pessoal que se encontra executando ta
refas de enfermagem, em virtude de carências de recur
sos humanos de nível médio nessa área, sem possuir
formação específica regulada em lei. sení autorizado.
pelo Conselho Federal de Enfermagem, a exercer ativi
dades elementares de enfermagem, observado o diSpos
to no art. 15 desta lei.

Parágrafo único. A autorização referida neste arti
go, que obecederá aos critérios baixados pelo Consc~ho

Federal de Enfermagem, somente poderá ser concedida
durante {} prazo de 10 (dez) anos, a contar da promul
gação desta lei.

PROJETO DE LEI
N' 2.168, de 1989

(Do SI. Daso Coimbra)

Dispõe sobre o pagamento do adicional de remu
neração, na forma do art. 7", inciso XXIII, da Cons
tituição.

(Anexe-se ao Projeto dc Lci n" 1.015, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Os trabalhadores urbanos e rurais têm direi

to ao adicional de remuneração. por atividades penosas,
insalubres ou perigosas, pagos pelos patrões. junto com
os salários,

Art. 2' Para os efeitos desta lei, as atividades consi
deram-se:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

I -penosas, quando demandem esforço físico c,ta
fante ou superior ao normal, exijam uma atenção contí
nua e permanente ou resultem em desgaste mental ou
stress;

II - insalubres, quando o trabalho tenha como am
biente locais com temperaturas muito acima ou ahaixo
da média, demasiada secura ou umidade, emanação
da poeira capaz de provocar pneumoconioses, ou preju
dicar o melhor desempenho das funções orgânica,;

III -perigosas, quando impliquem em periclitação
da saúde e da vida pelo manuseio de:

a) substâncias tóxicas;
b) explosivos;
c) gases deletérios,
Art. 3' O Poder Executivo regulamentará esta lei

no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação,
Ar!. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Jnstificação

As gratificações por pcnosidade, insalubridade ou pe
riculosidade do trabalho são previstas na legislação ordi
nária em vigor há mais de quatro decênios. têm levado
muitas empresas a melhorar as condições de higiene
dos seus estabelecimentos, enquanto outras providen
ciam o uso de protelores, como as máscaras contra
gases nas minas e nas atividades com gases agressivos,
as viseiras, no trabalho com maçaricos, luvas e roupas
especiais não inflamáveis,

A regulamentação que propomos tem assento na le
gislação em vigor e na longa experiência da sua apli
cação.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1989, - Deputado
Daso Coimbra.

LEGISLAÇ'ÃO ClTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

·,,····,····"""'····"··'TtT'iic,ú·"···""·,······." ..,.. ,.
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

Ar!. 7" São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

XXIII - adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

PROJETO DE LEI
N' 2.171, de 1989

(Do Sr. Doreto Campanari)

Regula o comodato rural de bens públicos, nos
termos do parágrafo único do art, 189 da Constí
tuiÇão,

(Anexe-se ao Projeto de Lci n' 1.563, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O poder público promovcrá a distribuição

de imáveis rurais do dominio ptíblico. objetivando à
reforma agrJria, mediante comodato, tornadas inego
ciáveis as glebas pelo prazo de dez anos, deconido o
qual, se o cultivo for considerado economicamente satis··
fatório. ,erá conferida a escritura de propriedade defini··
tiva. até 50 (cinqüenta) hectares.

Art. 2' A concessão de que trata o artigo anterior
se fará ao homem. à mulher ou a ambos, independen
temente do estado civil, desde que tenham tornado a
terra produtiva no mínimo para a subsistência da fa
mília.

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

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

Justificação

A Constituição, reafirmando que os bens públicos
não sofrem usucapião, deu ensejo à criação da figura
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do comodato rural. nos bens públicos. o que contribuirá
para um grande impulso à reforma agrária.

Por acreditar nessa possibilidade, é que apresentamos
o presente projeto de regulamentação do parágrafo úni
co do art. 189 da Constituição.

Sala das Sessões, - Deputado Doreto
Campauari.

LEGlSLAÇÃO ClTADA, ANEXADA
PELA COORDENAç.40 DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUI(ÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

······,·······cAPfTü"L6'iii'···.. ·'''··.. ·· .. ·, .. ·..·
Da Política Agrícola e Fundiária

e da Reforma Agrária

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imó
veis rurais pela reforma agrária receberão títulos de
domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo
de dez anos.

Parágrafo único. O titulo de domínio e a concessão
de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou
a ambos, independentemente do estado civil, nos ter
mos e condições previstos em lei.

PROJETO DE LEI
N' 2.173, de 1989

(Do SI. Doreto Campanari)

Veda a dispensa de empregado sindicalizado, can
didato em eleições sindicais, na fl'rma do artigo
8', inciso vm, da Constituição.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" L 102, de 1988,)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' Quando candidato a cargo de direção ou

representação sindical, o trabalhador não poderá, se
eleito mesmo suplente, ser demitido do emprego até
um ano depois de cumprido o mandato,

Art. 2" No caso, judicialmente comprovado, de co
metimento de falta grave, o representante sindical pode
rá ter seu contrato rescindido. por justa causa,

Art. 3' O Poder Executivo, ao regulamentar esta
lei, no prazo de 90 (noventa) dias, definirá em que
consiste a falta grave, caracterizando-a para informar
a decisão judicial.

Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposi~ões em contrário,

Justificação

É justa a imunidade do representante sindical. até
um ano depois do mandato, quanto à demissão, sem
falta grave. pelo patrão.

Mas igualmente justo. no caso de cometimento dessa
transgressão laboral, sofra as conseqüências do seu ato,
mesmo na condição de representante sindical.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1989. - Deputado
Doreto Campanari.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇ/io DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇAO
REPlrBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

···,,···,···,···,······'''CAPtTÜLO·Ú·'.. ·· .. ··,··· .. ··,,··,,·,
Dos Direitos Sociais

. .
Art. 8' É livre a associação profissional ou sindical,

observado o seguinte:

VIII- é vedada a dispensa do empregado sindica
lizado a partir do registro da candidatura a cargo de



Abril de 1989

direção ou representação sindical e, se eleito, ainda
que suplente, até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

PROJETO DE LEI
Nº 2.174, de 1989

(Do Sr. Doreto Campanari)
Disciplina a aplicação da eqüidade na cobrança

do Imposto sobre a Renda incidente sobre proventos
de qnalqner natnreza, nos termos do art, 150 da
Constituição.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n'! 1.265, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Não incidirá sobre os proventos e pensões

da inatividade, nem sobre quaisquer rendimentos dos
maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, que não sejam
de capital, o Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza.

Art. 2' Recaindo sobre as rendas do trabalho ou
do capital, o imposto de que trata esta lei poderá scr
pago, mcnsalmente, na fonte, pelo empregador ou pelo
próprio rcndeiro, como também por estimativa, em ca
sos especiais.

Art. 3' O contribuinte poderá pagar o tributo. no
caso de proventos, de, uma vez só, monetariamente cor
rigido o montante, no fim do exercício seguinte ao lança
mento.

Art. 4' Nos termos do art. 150, lI, da Constituição,
consideram-se equivalentes as situações dos contribuin
tes que recebam de uma SÓ ou de várias fontes.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Jnstificação
Nos termos da Constituição, há duas formas de co

brança do Imposto de Renda: mensalmente descontado
na fonte; ou pago depois do fim do exercício, de uma
só vez ou em prestações, corrigidas monetariamente.

O preceito que garante a isonomia não se compadece
das maneiras de cobrar o "trileão" ou o "mensalão",
pela distinção feita entre contribuintcs, conforme o nú
mero de fontcs, embora muitas vezes três ou quatro
rendam menos do que uma.

Brasília, 26 de abril de 1989. - Doreto Campanari.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUiÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

........................... 'TiTULÓ·VI·· .
Da Tribntação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

········· ........ ·.. ······· ..SEÇÃÜ·Ú.. ·· .. ·· .. ·· .... ·.. ·.. ·······
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asscgu
radas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios:
............................................ , .

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes
que se cncontrem em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional
ou função por eles exercida, independentemente da de
nominação jurídica dos rendimentos, títulos 011 direitos;
........................................................................

PROJETO DE LEI
N' 2.182, de 1989

(Do Sr. Nelton Friedrich)

Dispõe sobre o direito de greve e dá outras provi
dências.
(Ancxe-se ao Projeto de Lei n" 1.001, de 1988)

O Congrcsso Nacional decreta: . .
Ar\. 1'" O direito de greve, reconhecido no artigo

9" da Constituição Fedcral, será exercido nos tcrmos
da presente lei.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 2' Compete aos trabalhadores deliberar sobre
a oportunidade e os interesses a serem defendidos pela
greve.

Art. 3' Os trabalhadores em grcve poderão eleger
uma comissão para organização do movimento, sendo
vedada a dispensa de seus integrantes em razão da para
lisação.

Parágrafo único. Os empregadores não podem, du
rante a greve e em razão dela, demitir ou substituir
os trabalhadores grevistas.

Art. 4' As entidades sindicais ou a comissão de gre
ve podérão organizar grupos de trabalhadores para de
senvolver atividades tendentes a obter a adcsão a greve
dos demais trabalhadores por meios pacíficos, vedada
a grave ameaça ou violência contra a pessoa, que impeça
o exercício do direito ao trabalho.

Art. 5" Para os efeitos do disposto no parágrafo
primeiro, do artigo nono, da Constituição Federal, con
sideram-se essenciais as atividadcs e os serviços de:

a) abastecimento de luz, água, esgoto, gás e combus-
tíveis;

b) médicos, hospitalares e medicamentos;
c) funerários;
d) segurança pública e bombeiros;
e) penitenciários; e,
O transportes coletivos.
§ l' Nos serviços ou atividades essenciais reguladas

neste artigo, o cstado de greve deverá ser declarado
com antecedência de no mínimo 48 horas da data da
deflagração do movimento, dando-se ciência imediata
dessa decisão aos empregadores e usuãrios pelos meios
de comunicação.

§ 2' Nas atividades e serviços essenciais supra, os
sindicatos e os trabalhadores ficam obrigados a garantir,
no decorrer da paralisação, a prestação de serviços míni
mas indispensáveis ao atendimento de necessidades ina
diáveis da comunidade.

§ 3' No caso de não cumprimento do disposto no
parágrafo segundo, o governo podcrá determinar a con
vocação civil de pessoas para a exccução dos serviços.

Art. 6' Os sindicatos e os trabalhadores ficam obri
gados a prestar, durante a greve, os serviços necessários
à segurança e manutenção dos equipamentos e patri
mônio dos estabelecimentos, públicos e privados.

Art. 7' A greve cessará por decisão da categoria
profissional que a decretar descabendo qualquer inter
ferência quanto ao exercício da mesma pelas autori
dades públicas, ínclusive judiciárias.

Parágrafo línico. As reivindicaçõcs dos trabalhado
res grevistas poderão ser encaminhadas por negociação
coletiva, admitida a mediação.

Art. 8' A greve realizada com inobservância do dis
posto na presente lei determina que as ausências ao
serviço dos trabalhadores sejam consideradas como fal
tas não justificadas ao serviço.

Art. 9" Os abusos que forem cometidos ;ubmetem
os infratores às disposições da legislação penal.

Art. 10. Os servidores públicas exercerão o direito
de greve de acordo com as normas fixadas na presente
lei.

Art. 11. É proibido todo o ato que signifique re
pressão, coação, prejuízo ou discriminação quanto ao
trabalbador por motivo de participação na greve, sendo
considerado nulo de pleno direito.

Art. 12. É proibido o lockout.
Art. 13. Esta lei entra em vigência na data de sua

promulgação, revogando-se as disposições em contrá
rio.

Justificação

O direito de greve, garantido constitucionalmentc,
pode ser exercido livremente por qualquer categoria
após deliberação dos interessados.

Andaram bem os constituintes ao aprovar o art. 9'
Afinal a greve - direito internacionalmente reconhe
cido - se transformou em instrumento extraordinário
de defesa dos interesses dos trabalhadores, de melboria
das condiçõcs salariais e de trabalho e de construção
da democracia política, econômica e social.

Tendo coma mero objetivo contribuir com tão signifi
cativa e polêmica questão, estamos encaminhando a
proposta de Lei de Greve sugerida pela Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB-DF. Dispomo-nos a so
mente buscar a tramitação da sugestão recebida, que
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poderá ser objeto de aprimoramentos no processo legis
lativo.

Sala da! Sessões, - Deputado Nelton Frie-
drich.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
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Art. 9' É assegurado o direito de greve, compe
tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio
dele defender.

§ l' A lei definirá os serviços ou atividades essen
ciais e disporá sobre o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade.

§ 2" Os abusos comctidos sujeitam os responsáveis
às penas da lei.

SUBSÍDIO ANEXADO PELO AUTOR:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL

Brasília-DF

Ofício n' 592/88-Presidência. Brasília, 21 de no-
vembro de 1988.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara das Deputados
Brasília - DF

Senbor Presidente:
Com o presente temos a honra de encaminhar a V.

Ex' sugestões da OAB, quanto às normas a serem adota
das pela legislação ordinária sabre o direito de greve.

Acreditamos quc, com esta iniciativa, estamos dando
nossa colaboração para que seja regulamentado pelo
Legislativo dispositivo constitucional da mais alta signi
ficação e gravidade, o que está sendo reclamado com
urgência pela sociedade brasileira.

Na oportunidade, rcafirmamos apreço e admiração.
- Márcio Thomaz Bastos, Presidente.

DO DIREITO DE GREVE

Art. l' O direito de greve, reconhecido no art. 9'
da Constituição Federal, será exercido nos termas da
presente lei.

Art. 2' Compete aos trabalhadores deliberar sobre
a oportunidade e os interesses a serem defcndidos pela
greve.

Art. 3' Os trabalhadores em greve poderão eleger
uma comissão para organização do movimento, sendo
vedada a dispensa de seus integrantes em razão da para
lisação.

Parágrafo único. Os empregadores não podem, du
rante a greve e em razão dela demitir ou substituir
os trabalhadores grevistas.

Art. 4' As entidades sindicais ou a comissão de gre
ve poderão organizar grupos de trabalhadores para de
senvolver atividades tendentes a obter a adesão a greve
dos demais trabalhadores por meios pacíficos, vedada
a grave ameaça ou violência contra a pessoa, que impeça
o exercício do direito ao trabalbo.

Art. 5' Para os efeitos do disposto no parágrafo
primeiro, do artigo 9', da Constituição Federal, conside
ram-se essenciais as atividades e os serviços de:

a) abastecimento de luz, água, esgoto. gás e combus-
tíveis;

b) médicas, hospitalares e de medicamentos;
c) funerários;
d) segurança pública e bombeiros;
e) penitenciários; e
f) transportes coletivos.
§ l' Nos serviços on atividades essenciais reguladas

ncste artigo, o estado dc greve deverá ser declarado
com antecedência de no mínimo 48 horas da data da
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deflagração do movimento, dando-se ciência imediata
dessa decisão aos empregadores e usuários pelos meios
de comunicação.

§ 2' Nas atividades e serviços essenciais supra-se
os sindicatos e os trabalhadores ficam obrigados a garan
tir, no decorrer da paralisação, a prestação de serviços
mínimos indispensáveis ao atendimento de necessidades
inadiáveis da comunidade.

§ 3' No caso de não cumprimento do disposto no
parágrafo 2' o governo poderá determinar a convocação
civil de pessoas para a execução dos serviços.

Art. 6' Os sindicatos e os trabalhadores ficam obri
gados a prestar, durante a greve, os serviçosnecessários
à segurança e manutenção dos equipamentos e patri-
mônio dos estabelecimentos públicos e privados. .

Art. 7' A greve cessará por decisão da categoria
profissional que a decretar descabendo qualquer inter
ferência quanto ao exercício da mesma pelas autori
dades públicas, inclusive judiciárias.

Parágrafo único. As reivindicações dos trabalhadores
grevistas poderão ser encaminhadas por negociação co
letiva, admitida a mediação.

Art. 8' A greve realizada com inobservância do dis
posto na presente lei determina que as ausências ao
serviço dos trabalhadores sejam consideradas como fal
tas não justificadas ao serviço.

Art. 9' Os abusos que forem cometidos submetem
os infratores às disposições da legislação penal.

Art. 10. Os servidores públicos exercerão o direito
de greve de acordo com as normas fixadas na presente
lei.

Art. 11. É proibido todo o ato que signifique re
pressão, coação, prejuízo ou discriminação quanto ao
trabalhador por motivo de participação na gr.eve, sendo
considerado nulo de pleno direito.

Art. 12. É proibido o lockout.
Art. 13. Esta lei eutra em vigor na data de sua

promulgação, revogando-se as disposições em contrá
rio.

PROJETO DE LEI
N9 2.186, de 1989

(Da SI" Anna Maria Rattes)

Dispõe sobre a proteção do mercado de trabalho
da mulher, e dá outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.857, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É livre a inscrição de homens ou mulheres

em cursos profissionalizantes em todas as áreas de ativi
dades existentes.

Parágrafo único. O disposto no artigo anterior apli
ca-se às empresas privadas e à administração pública.

Art. 2' Fica vedada a proibição à inscrição de mu
lheres em concursos para preenchimento de vagas, em
qualquer área, nas empresas privadas e na adminis
tração pública.

Art. 3' Os infratores da presente lei ficam obriga
dos à multa de 100 (cem) salários mínimos vigentes
na data da ocorrência.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

No Brasil, historicamente, às mulheres foi atribuída
uma cidadania "menor", circunscrita ao universo do
méstico, cerceadas até no direito de ir e vir. As mulheres
brasileiras não gozam na sociedade como um todo, c
no mercado de trabalho, de igualdade de acesso e de
oportunidade.

A Constituição inovou, ao inscrever em seu texto,
no art. 5', inciso I "homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações..... , mesmo de forma genérica,
nos dá sustentação para postular a proteção da mulher
no mercado de trabalho. O inciso acima citado, reafirma
o princípio de isonomia. O conceito de que as diferenças
biológicas entre os cidadãos não devem determinar desi
gualdades, fica totalmente explícito.

No mercado de trabalho, a mulher deverá concorrer
em igualdade de condições com os homens. Deste mo
do, é fundamental que sejam abolidas as antigas restri
ções quanto ao exercício do direito do trabalho à mu
lher, sob quaisquer alegações ou pretextos, muito mais
invocando-se a condição sexual.
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Hoje, a despeito da considerável participação femi
nina na força de trabalho, são por demais conhecidas
as estatísticas e os estudos nos quais fica comprovada
a marginalização da mulher quanto. aos níveis salariais
e ao acesso a cargos de mando.

Nossa proposição visa a regulamentação do inciso
XX do art. 5' da Constituição Federal, que prevê "pro
teção do mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos, nos termos da lei".A forma de
incentivos às condições de participação da mulher no
mercado de trabalho, é que merece conceituação. Não
se trata de incentivos fiscais como poderia parecer à
simples leitura do inciso XX, o que redundaria em maior
discriminação e cercearia a liberdade de crescimento
e conquista dos mesmos espaços, independentemente
da condição "homem-mulher".

Neste sentido é que pretendemos corrigir distorções
antigas que atingem à mulher. Ao propormos igualdade
de condições nos cursos profissionalizantes e inscrições
nos concursos em qljalquer discriminação, estamos pro
movendo a ascensãó'socíal da mulher e a conseqüente
conquista da igualdade na busca do emprego.

Pelo exposto, contamos com a acolhida dos eminentes
pares, a fim de corrigirmos a mencionada distorção e
regulamentar dispositivo de nosso texto constitucional.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1989. - Anna Maria
Rattes.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FÉDERATIVA DO BRASIL

·· .. ·..······ .. ·· .. ···....·..lijúLciú· ........ ···· ....·.. ·.. ·· ..
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos DireitOR e Deveres Individuais e Coletivos

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

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obri
gações, nos termos desta Constituição:

..........................CAPfTüio 'ii .
Dos Direitos Sociais

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais. além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

PROJETO DE LEI
N9 2.194, de 1989

(Do Sr. Tadeu França)

Dispõe sobre a revisão dos valores de proventos
e pensões de servidores públicos, prevista nos §§
4' e 5' do art. 40 da Constituição Federal.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.487, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os proventos de aposentadoria dos servi

dores públicos da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal serão reajustados na mesma proporção e data
em que for alterada a remuneração dos servidores em
atividade.

Art. 2' Benefícios e vantagens concedidos, a qual
quer título, aos servidores em atividade, inclusive os
decorrentes de reclassificação ou transformação de car
gos ou funções, serão, também. automaticamente esten
didos aos aposentados.

Ar!. 3' O disposto nos artigos. anteriores aplicar
se-á às pensões devidas aos dependentes dos servidores
falecidos.

Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

O presente projeto consubstancia matéria contida nos
§§ 4' e 5" do art. 40 da Constituição Federal, que pre
vêem a revisão automática dos proventos dos servidores
aposentados e das pensões devidas aos seus dependen
tes, sempre que ocorrer alteração no valor da remune
ração dos servidores em atividade.

Considerando-se que o Poder Executivo somente
cumpre normas devidamente regulamentadas através
de atos da ordem administrativa e que tais atos sempre
se inspiram em legislação ordinária. e que a matéria
versada no projeto constitui-se em questão do mais alto
interesse público, concluiremos que o Poder Legislativo
deve imprimir toda celeridade a iniciativa como esta.
a fim de que os servidores das administrações federal,
estaduais e municipais, bem como seus familiares, pos
sam, no mais breve prazo, investir-se na condição de
usufruir um direito que, de forma bastante defasada,
lhes foi outorgado pela Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Sala das Sessões, . - Tadeu França.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COO1?DENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO UI
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO II
Dos Servidores Públicos Civis

Art. 40. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos

integrais quando decorrentes de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos de
mais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:
a) os trinta e cinco anos de serviço, se homem, e

aos trinta, se mulher, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções

de magistério. se professor, e vinte e cinco, se profes
sora, com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte
e cinco, se mulher. com proventos proporcionais a esse
tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço.

§ 4' Os proventos da aposentadoria serão revistos,
na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em ativi
dade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes
da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5' O benefício da pcnsáo por morte correspon
derá à totalidade dos vencimentos ou proventos do ser
vidor falecido, até o limite estabelecido em lei. obser
vado o disposto no parágrafo anterior.

ERRATA

• (Rcpublica-se em virtude da anexação do PL n'
1.955/89)
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PROJETO DE LEI
N" 1.149, de 1988

(Do Sr. Geraldo Alckimen Filho)

Institui o Código de Defesa do Consumidor, e
dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, deDe
fesa do Consumidor e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I
Da Defesa do Consumidor

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. l' Denomina-se consumidor qualquer pessoa,
naiural ou jurídica, que contrata, para sua utilização,
a aquisição de mercadoria ou a prestação de serviço,
independentemente do modo de manifestação da von
tade.

Art. 2' Entendem-se por fornecedores de bens e
serviços os industriais, comerciantes, agricultores, pe
cuaristas e prestadores de serviços de qualquer natu
reza, a título individual ou societário, bem como o pró
prio Estado e outros organismos públicos, descentra
lizados ou não, empresas públicas. de economia mista,
concessionári~s de serviço público e out,as entidades
privadas ou públicas, que mantenham relação de negó
cio direta com o consumidor.

§ l' Para efeito de reparação do dano, a publici
dade feita pelo produtor em torno de seu' produto enten
de-se como relação direta com o consumidor.

§ 2" A inexistência ou falsidade de registro mer
cantil ou marca indtstrial, bem assim os vícios ou a
acidentalidade do ato não exCluem nem atenuam a apli
cação desta lei.

Art. 3' São direitos básicos dos consumidores:
1-A proteção da vida e da saúde, e a segurança

contra os riscos provQcqdos P9r práticas perigosas no
fornecimento de bens e prestação de serviços;

II - A proteção contra a propaganda enganosa e prá
tica desleais no fornecimento de bens e prestação de
servíço5;

III - A efetiva prevenção e reparação de danos indi
viduais, coletivos ou difusos;

IV - A informação sobre os diferentes produtos e
serviços. com especificação correta de quantidade e
qualidade, bem como sobre os riscos que apresentem.

V - A educação e a divulgação com vistas a facilitar
o conhecimento sobre o uso e consumo adequados aos
bens e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e
a igualdade nas contratações;

VI- A modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revi
são por fatos supervenientes que as tornem excessiva
mente onerosas;

VIl- A proteção contra cláusulas abusivas nos con
tratos de aquisição de bens ou prestação de serviços,
sobretudo nos contratos de adesão;

VIlI - A participação e consulta na formulação das
políticas que os afetem diretamnete, e a representação
de seus interesses por intermédio das entidades públicas
ou privadas de proteção ou defesa do consumidor;

IX - O acesso aos órgãos judiciários, e administra
tivos, com vista à reparação ou prevenção de danos
individuais ou no que concerne aos seus intercsses cole
tivos ou difusos assegurada a proteção jurídica, adminis
trativa e técnica aos necessitados:

X - A facilitação da defesa de seus direitos: inclusive
a inversão, a seu favor, do ônus da prova;

XI - A adequada c eficaz prestação dos serviços pú
blicos em geral.

Art. 4' Os direitos previstos nesta lei não excluem
outros decorrentes de tratados ou convênções interna
cionais de quc o Brasil seja signatário, da legislação
interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas au
toridades administrativas competentes, bem como dos
que derivem dos princípios gerais do direito, analogia,
costumes e eqüidade.

CAPÍTCLO li
Da Proteção ao Consumidor e

Da Reparação dos Danos

SEÇÃO!
Da Proteção ii SlIúde e Segurança

Art. 5' Os bens e serviços colocados no mercado
à disposição dos consumidores não implicarão em riscos
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à sua vida ou segurança, exceto os considerados normais
e previsíveis em decorrência da sua natureza e fruição,
obrigando-se os fornecedores e prestadores de serviço,
em qualquer hipótese, e dai as informações necessárias
e adequadas a seu respeito.

Art. 6' Nos casos de fornecimento de bens e servi
ços potencialmente nocivos à saúde ou perigosos, os
respectivos fornecedores deverão, nos rótulos e mensa
gens publicadas de forma a rcspeito de sua nocividade
ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de medidas
de segurança, cabíveis em cada caso concreto.

Art. 7' O fabricante de produtos ou prestador de
serviço que, posteriormente à sua introdução no merca
do, tiver conhecimento da nocividade ou risco que apre
sentem, deverá comunicar o fato aos consumidores e
às autoridades competentes, para as devidas providên
cias.

Ar!. 8' Quando o produto ou serviço, adequada
mente utilizado ou fruído, continuar apresentando alto
grau de nocividade ou periculosidade, será retirado do
'mercado, às expensas do fabricante ou prestador de
serviços, sem prejuízo da responsabilidade pela separa
ção de eventuais danos.

SEçÃOn
Da Responsabilidade por Danos

Art. 9' O fabricante e o importador respondem pe
la reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos decorrentes de projetos, fabricação, constru
ção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação
ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua uti
lização.

§ l' Para os efeitos previstos neste artigo, equipa
ram-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

§ 2' O fabricante, importador ou comerciante só
se exime da responsabilidade .se provar que o dano
é imputável, exclusivamente, à culpa do consumidor
ou de terceiros.

Ar!. 10. O prestador de serviços rcsponde pela re
paração dos danos causados aos usuários por defeitos
relativos à prestação de serviço. bem como por informa
ções insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

§ l' Para os efeitos previstos neste· artigo equipa
ram-se aos usuários todas as vítimas do evento.

§ 2" O prestador de serviços só se exime de respon
sabilidade se provar que o dano é imputável exclusiva
mente à culpa do usuário, ou de terceiros.

§ 3' Quando o serviço prestado causar dano irrepa
rável a bem móvel, imóvel ou semovente do usuário.

indenização compreenderá o seu valor integral.

SEÇÃO III
Da Responsabilidade por Vícios dos Bens

Art. 11. O fabrkante, o importador e o comercian
te de bens de consumo duráveis ou não duráveis respon
dem solidariamente pelos vícios de qualidade que os
tornem impróprio ou inadcquados ao uso a que desti
nam ou lhes diminua o valor. podendo o consumidor
exigir, à sua escolha:

a) a substituição do produto por outro da mesma
espécie, marca ou modelo, em perfeItas condições de
uso:

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

c) o abatimento proporcion'al do preço.
§ 19 No caso de fornecimento de bens in natura

será responsável perante o consumidor o forneccdor
imediato.

§ 2" Consideram-se impr6prios ao uso e consumo:
a) os produtos cujos prazos de validade estejam ven

cidos na data da aquisição;
b) os produtos alterados, adulterados. avariados, no

civos à saúde, perigosos, ou, por qualquer oufra razão
em desacordo com as normas regulamentadoras de fa
bricação.

§ 3" A substituição do produto por outro de espé
cie, marca ou modelo diversos somente será feita me
diante reposição ou restituição de eventual diferença
de preço.

Art. 12. O fabricante e o comerciante respondcm
solidariamente pelos vícios que afetem o produto quan
do seu conteúdo líquido ou quantidade sejam inferiores
às indicações constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o con
sumidor exigir, à sua escolha:
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a) a substituição do produto por outro da mesma
espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

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

c) o abatimento proporcional do preço.
Parágrafo único. Quando o ihstrumento, emprega

do na pesagem ou medição não estiver aferido segundo
os padrões oficiais, à responsabilidade é exclusiva do
fornecedor imediato.

SEÇÃO IV
Da Responsabilidade por

Vícios dos Serviços
Art. 13. O prestador de serviços responde pelos

vícios que comprometem a qualidade ou a segurança
dos serviços prestados. podendo o usuário exigir, à sua
escolha:

a) a reexecução dos serviços, sem custo adicional
quando cabível;

b) o abatimento proporcional do preço;
c) a restituição imediata da quantia paga, monetaria

mente atualizada, sem prejuÍzo de eventuais perdas e
danos.

Parágrafo único. A reexecução dos serviços poderá
ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por
conta e risco do prestador de serviços.

Art. 14. Nos contratos de prestação de serviços que
tenham por objeto a reparação de quaisquer bens consi
derar-se-á implícita a obrigação, a cargo do prestador,
de empregar componentes de reposição novos e adequa
dos, sem prejuízo da livre negociação das partes.

Art. 15. Os órgãos públicos, por si ou suas empre
sas. concessionárias, permissionárias ou sob quàlquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a forne
cer serviços contínuos, adequados, eficazcs e seguros.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, to
tal ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e
a reparar os danos causados, na forma prevista no Títu
lo m.

CAPÍTULO III
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO 1
Da Oferta e Publicidade

Art. 16. É vedado o emprego de qualquer meio
de comunicação social com fins econômicos que leve
o consumidor a adquirir bens ou ajustar serviços, indu
zido por erro ou simulação, quanto à natureza, origem,
componentes, propriedades 1 características l uso, quan~
tidade, preço e condição de venda dos bens ou serviços.

Parágrafo único. Entende-se por comunicação a pu
blicidade, escrita ou falada, seja qual for o meio utili
zado inclusive jornal, rádio, televisão, cinema. alto-fa
lante, cartaz "outdoor", estampa, prospecto, indicação
em invólucros, rótulos ou bulas, e em que se façam
afirmativas sobre a mercadoria ou o serviço, bem assim
quanto às aptidões do fabricante, vendedor, prestador
de serviço ou locador de imóveis.

Art. 17. É responsável pela publicidade cnganosa
com as características do artigo anterior. tanto o fabri
cante do produto anunciado que a encomendou, veicu
lou ou autorizou, como o vendedor, o prestador ou
o locador que se utilizarem de publicidade análoga,
uma vez conhecendo à burla que a mesma encerra.

Parágrafo único. Entende-se por conhecimento da
burla a persistência na utilização da publicidade engo
nosa, já assim publicamente declarada.

Art. 18. A publicidade, versando mercadoria de
procedência estrangeira ou relacionada com serviços
a serem executados no todo ou em parte no estrangeiro,
subordina-se às disposições desta lei, e por seus vícios
responde quem. em proveito de seus negócio no Brasil,
veiculá-Ia em comunicação direta ou de massa.

Art. 19. É vedada toda publicidade sobre preço
quando a mercadoria em questão não se encontrar dis
ponível pelo vendedor ou os serviços não possam ser
prestados ao consumidor durante o período a que a
publicidade se refere.

Art. 20. Quer no rótulo ou na embalagem da mer
cadoria, quer para efeito de comunicação direta ou de
massa, as menções "produto garantido", "genuíno",
"qualidade superior", ou semelhantes, só são admitidas
quando contiverem, inequivocamente, as informações
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precisas sobre o que consiste essa forma diferencial so
bre produtos similares que disputam o mercado.

Art. 21. Salvo as menções que integram o produto
estrangeiro em sua própria embalagemJ toda comuni
cação refercnte aos elementos, substâncias ou ingre
dientes empregados na composição de qualquer produ
to exposto à venda no Brasil será obrigatoriamente feita
em idioma nacional, seu preço expressado em Cruzado,
e o peso, capacidade e tamanho em unidades adotadas
no País.

Ar!. 22. Além da indicação legível "Indústria Bra
sileira", admitida apenas a abreviatura "Ind. BrasiL",
os produtos de fabricação nacional com o nome de fábri
ca estrangeira conterão obrigatoriamente em sua emba
lagem, bem assim em qualquer publicidade que deles
se fizer, as diferenças que, eventualmente, apresenta
rem sobre o similar estrangeiro de igual nome e posto
à venda no mercado nacional.

Parágrafo único. Entende-se por diferenças as atí
nentes à espécie c procedência dos insumos emprega
dos.

Art. 23. Os produtos que, por sua natureza, per
dem com o tempo as características originais deverão
conter em destaque, na própria embalagem, o respec
tivo prazo de serventia ou validade.

Art. 24. As mercadorias de fácil e rápida deterio
ração, embora contenham data de envasilhamento ou
embalagem, ostentarão, nos lugares onde forem expos
tas à venda e ao seu lado, a data em que foram entregues
ao vendedor ou revendedor.

Ar!. 25. As mercadorias com defeito de fabricação,
as que já foram usadas ou foram reconstituídas e os
salvados deverão conter ostensivamente, no próprio
material ou em sua embalagem, e em lugar junto aos
quais estão expostos, a condição de que não se trata
de fabricação originária,. perfeita ou recente.

Parágrafo único. A mesma referência constará obri
gatoriamente das notas ou faturas de venda.

Art. 26. Tanto os produtos ou coisas de uso ou
consumo perigoso, de qualquer espécie, como os 'pere
cíveis por efeito de sua natureza ou do melO amblen~e,

e aqueles em cuja composição seja empregado mater:lal
ou substância nociva ou que se possa tornar nociva
à saúde só serão expostos à venda convenientemente
resguardados, e acompanhados de ostensiva e clara ad
vertência quanto a essas particularidades.

Parágrafo único. Em qualquer caso, ditos produtos
ou coisas, só poderão ser expostos à venda ou objeto
de publicidade como o determinarem as autoridades
competentes e depois da respectiva licença em caráter
definitivo.

SEÇÃO II
Das Práticas Abusivas

Ar!. 27. É vedado ao fornecedor de bens ou ser
viços:
1-condicionar a venda do bem ou a prestação do

serviço à aquisição de outro bem ou à prestação de
outro serviço, bem como a limites quantitativos;
ll- recusar atendimento às demandas dos consumi

dores, na exata medida de suas disponibilidades de esto
que, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

IIl- enviar ou entregar ao consumidor, sem pedido
prévio, qualquer bem, ressalvada a remessa de amostras
grátis;

IV - prevalecer-se da fraquesa ou ignorância, do
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde ou condi
ção social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - praticar outras condutas consideradas abusivas.
§ l' As infrações ao disposto nO presente artigo

ficam sujeitas à multa de natureza civil. proporcional
à gravidade da infração e à condição econômica do
infrator, cominada pelo juiz na ação proposta por inicia
tiva de qualquer dos legitimados à defesa do consumidor
em juízo.

§ 2' Na hipótese prevista no inciso III do presente
artigo o consumidor pode conservar o bem remctido
sem ser obrigado a despender qualquer quantia em pa
gamento.

Art 28. No caso do fornecimento de bens ou da
prestação de serviços sujeitos ao regime de controle
ou de tabelamento de preços os fornecedores deverão
respeitar os limites oficiais, sob pena de. não o fazendo,
responderem pela restituição da quantia recebida em
excesso, monetariamente atualizada. podendo o consu-
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midor cxigir, à sua escolha, o desfazimento do negócio,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

SEÇÃO UI
Da Prescrição

Art. 29. Prescreve em 180 (cento e oitenta) dias
o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil
constatação dos bens e serviços, contados da entrega
efetiva dos bcns ou do término da cxeeução dos serviços,

§ Iv A reclamação formalizada perante órgãos ou
entidades com atribuições de defesa do consumidor in
terrompe o prazo prescricional por 90 (noventa) dias.

§ 2' Quando os bens ou serviços forem fornecidos
mediante termo de garantia. a contagem do prazo pre
visto no presente artigo inicia-se a partir do seu término.

§ 3" A reclamação formulada pelo eonsumidor, pe
rante o fornecedor de bens ou serviços, interrompe a
prescrição até a resposta negativa correspondente que
deve ser trasmitida de forma inequívoca.

§ 4' Tratando-se de vícios oeultos, o prazo prescri
cional inicia-se no momento em que ficar evidenciado
o defeito.

Art. 30. A prescrição do direito à repartição pelos
danos causados por defeitos dos bens ou serviços, pre
visto no Capítulo anterior, rege-se pelo art. 177 do Códi
go Civil, iniciando-se a contagem do prazo a partir da
manifestação do dano.

CAPÍTULO IV

SEÇÃO I
Das Cláusulas Abusivas

Art. 31. Os contratos que regulam as reclamações
de consumo não prejudicarão os consumidores ou usuá
rios se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhe
cimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos
instrumentos forem redigidos de tal forma que seu senti
do e obrigações sejam de difícil compreensão.

§ I' As cláusulas contratuais serão interpretadas da
maneira mais favorável ao consumidor.

§ 2' As declaraçõcs de vontade, constantes de eseri
tos particulares, recibos e pré-contratos relativos às rela
ções de consumo, vinculam seus signatários em bene
fício dos consumidores, ensejando inclusive execução
específica, nos termos do art. 75 e parágrafos desta
lei.

Art. 32. Reputam-se não escritas e devem ser su
primidas as cláusulas contratuais relativas ao forneci
mento de bens e serviços que:

I - exonerem ou atenuem a responsabilidade do for
necedor por vícios de qualquer natureza dos produtos
ou serviços prestados;

II - subtraiam ao consumidor ou usuário a opção
de reembolsado da quantia já paga, nos casos previstos
nesta lei;

!lI -transfiram responsabilidades q terceiros;
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,

lesivas, ou de qualquer modo abusivas, aos interesses
dos consumidores;

V - estabeleçam inversão do ônus da prova em prc
juízo do consumidor;

VI-indiquem previamente o árbitro com vistas ao
juízo arbitral;

VII - estejam em desacordo com o sistema de prote
ção do consumidor.

Ar!. 33. Nas aquisições de bens ou serviços que
envolvam outorga de erédito ou conccssão de financia
mento ao consumidor, o fornecedor de bens ou serviços
deverá, entre outros requisitos, informá-lo previalnente
sobre:

a) preço do bem ou serviço em moeda corrente nacio
nal;

b) montante dos juros de mora e da taxa anual de
juros;

c) acréscimos legalmente previstos;
d) número e períodicidade das prestações;
e) soma total a pagar.
§ I' As multas de mora decorrentes do inadimple

mento de obrigação no seu termo não poderão ser supe
riores a 5% do valor da prestação nos dez primeiros
dias de atraso, nem de 10% nos dias subseqüentes.

§ 2" Fica asssegurado ao consumidor a liquidação
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Abril de 1989

SEÇÁOII
Dos Contratos de Adesão

Art. 34. Os contratos de adesão serão redigidos em
termos claros e eompreensíveis, por intermédio de for
mulário impresso com caracteres legíveis para o consu
midor.

Art. 35. Entende-se por eontrato de adesão aquele
cujas cláusulas tiverem sido aprovados por alguma auto
ridade ou redigidas unilateralmente pelo fornecedor de
bens ou serviços sem que o consumidor possa discutir
o seu conteúdo.

CAPÍTULO V
Das Sanções Administrativas

Ar!. 36. A União dos Estados c os Municípios em
caráter concorrente e nas respectivas áreas de atuação
administrativa - baixarão normas relativas à produção,
industrialização e consumo de bens e serviços, estabele
cendo deveres e obrigações dos respectivos fornece
dores, cumprindo-lhes controlar e fiscalizar procedi
mentos, bens e substâncias, no intcressc da prcservação
da vida, saúde, segurança e bem estar do consumidor.

Art. 37. As infrações das normas de defesa do con
sumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes
sanções administrativas legalmente previstas:

a) multa;
b) apreensão ao produto;
c) inutilização do produto;
d) revogação da concessão ou permissão de uso;
e) cassação de licença do estabelecimento;
f) interdição, total ou parcial, do estabelecimento;
g) suspensão temporária da atividade;
b) imposição de contra-propaganda.
Parágrafo único. As sanções prcvistas neste artigo

poderão ser aplicadas cumulativamente,
Art. 38. A atuação fiscalizadora e san~ionadora da

União previne a jurisdição administrativa e prevalece
sobre a dos Estados, c a destes sobre a dos Municípios.

Art. 39, A pena de multa será graduada de acordo
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e
a condição econ6mica do fornecedor, e aplicada me
diante processo administrativo nos termos da lei.

Ar!. 40, As penas de apreensão, de inutilização de
produtos ou de revogação da concessão ou permissão
de uso serão aplicadas pela administração quando forem
constatados vícios de qualidade ou de quantidade, bem
como nas seguintes hipóteses, entre outras:

a) deterioração de gêneros alimentícios e bebidas;
b) nocividade dos bens ou serviços prestados;
c) periculosidade do fornecimcnto de bens ou ser

viços;
d) impropriedade do produto ao uso a que se destina,

nos termos do disposto no art. 11, § 2!, desta lei.
Art. 41. As penas de cassação de alvará de licença,

de interdição e de suspensão temporária da atividade
serão aplicadas quando o estabelecimento industrial,
comercial ou profissional reincidir na prática das infra
ções de maior gravidade, previstas em lei.

Ar!. 42. .A imposição de contrapropaganda será co
minada quando o fornecedor incorrer na prática de pro
paganda enganosa, nos termos do art. 16, desta lei,
sempre às expensas do infrator.

Parágrafo único. O desmentido será divulgado pelo
responsável no mesmo veículo de comunicação utilizado
e com as mesmas características empregadas, no que
se refere a espaço, local e horários.

CAPÍTULO VI
Das Infrações Penais

A)"t. 43. Constituem crimes contra as relações de
consumo previstas nesta lei, sem prejuízo do disposto
no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas
nos artigos seguintes.

Art. 44. Colocar no mercado bens ou serviços que,
de qualquer forma. exponham a perigo a vida ou saúde
do consumidor.

Pena - Reclusão de dois a cinco anos e multa.
Art. 45. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre

a nocividade ou periculosidade de bens. nas embala
gens, nos invólucros ou recipientes.

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem

deixar de alertar, mediante rccomendações escritas os
tensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser pres
tado.
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TÍTULO III
Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Ar!. 72. A defesa dos interesses e dircitos dos eon
sumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo,
individualmente, ou a título eoletivo.

Parágrafo únieo. A defesa coletiva será exercida
quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos,
para efeitos desta lei, os transindividuais, de natureza
indivisível, de que sejam titulares pessoas indetermi
nadas e ligadas por circunstâncias de fato;

§ I' Os estatutos estabelecerão a organização admi
nistrativa básica da Fundação.

Art. 64. O Conselho Curador será composto pelos
representantes:

I - o Ministro da Justiça, que é seu Presidente nato;
II - o Secretário Naeional da Vigilância Sanitária do

Ministério da Saúde;
III - o Secretário Nacional da Defesa Agropeeuária

do Ministério da Agrieultura;
IV - o Presidente do Instituto Nacional de Normali

zação. Metrologia e Qualidade Industrial - Inmetro
do Ministério da Indústria e do Comércio;

V -um representante do Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil;

VI - um representante do Ministério Públieo Fede
ral:

VlI - dois representantes dos órgãos públicos esta-
duais de proteção ao consumidor;

VIII - dois representantes dos órgãos municipais de
proteção ao eonsumidor:

IX-um representante de entidade privada, que te
nha por finalidade exclusiva a proteção ao consumidor;

X - um representante do Departamento lntersindi
cal de Estudos e Estatísticas Sócio-Eeonômicas 
DIEESE;

XI - três representantes indicados de comum acordo
pelas Confederações da Indústria, Comércio e Agri-
cultura. ~

§ l' .Cada membro do Conselho contará com um
suplente.

§ 2' É vedada a aeumulação da função de membro
do Conselho de Curadores ou de suplente com qualquer
outra de natureza téeniea ou administrativa da funda
ção.

§ 3' No caso de vaeâneia antes do término do man
dato de menbro do Conselho de Curadores ou de su
plente, far-se-á nova designação para o período res
tante.

§ 4' Os estatutos da fundação especificarão os re-
quisitos exigíveis aos membros do Conselho de Cura
dores.

Ar!. 65. O Presidente da Fundação será eleito pelo
Conselho Curador.

Parágrafo único. Os estatutos da Fundação estabele
cerão a forma de substituição do Presidente, em seus
impedimentos.

Art. 66. O mandato da fundação e dos membros
do Conselho Curador a que se refere o art. 64 será
de 3 (três) anos, renovável por uma só vez.

Ar!. 67. O regime do pessoal da Fundação será
obrigatoriamente o da legislação trabalhista.

Parágrafo único. Poderão ser postos à disposição
da Fundação funcionários ou servidores da Adminis
tração Direta e Indireta da União, Estados e Muni
cípios.

Art. 68. A Fundação gozará de isenção de tributos
federais e das mesmas prerrogativas da Fazenda Nacio
nal, em relaçãc aos atos judiciais e extra-judiciais que
pratiear.

Ar!. 69. Para atender à despesa que trata o ineiso
I, do art. 60, fiea o Poder Exeeutivo autorizado a abrir,
na Secretaria do Tesouro do Ministério da.Justiça, eré
dito especial até o limite de Cr$ 50.000.000.000,OO(ein
qüenta bilhões de cruzados).

Parágrafo únieo. O valor do erédito a que se refere
este artigo será coberto com recursos provenientes de
operações de eréditü que a Seeretaria do Tesouro fica
autorizada a reavaliar, nos termos da legislação vigente.

Art. 70. O Estado fará à Fundação a cessão dos
bens móveis e das instalações.

Art. 71. Caberá ao Ministério da Justiça, dentro
de 60 (sessenta) dias, promover a eonstituição e a insta
lação da Fundação.

Art. 58. A Fundação terá prazo indeterminado de
duração, sede e foro na Capital da República e adquirirá
personalidade jurídica a partir da inscrição de seu ato
institutivo no registro competente, com o qual serão
apresentados os estatutos e o respectivo deereto de
aprovação.

Parágrafo único. O Estado scrá representado nos
atos da instituição da Fundação pela Advocacia-Geral
da União.

Art. 59. São finalidades básicas da Fundação:
1-planejar. elaborar, propor, coordenar e executar

a política nacional de proteção ao eonsumidor;
II -receber, analisar, avaliar e encaminhar consul

tas, denúncias ou sugestões, apresentadas por entidades
representativas públicas ou privadas:

HI - prestar aos consumidores orientação perma
nente sobre seus direitos e garantias;

IV - informar, eonscientizar e motivar o eonsumidor
através dos diferentes meios de comunieação:

V - promover as medidas judiciais cabíveis, na defe
sa do consumidor, inclusive;

VI -levar ao conhecimento dos órgáos competentes
as infrações de ordem administrativa, que violarem inte
resses difusos, coletivos ou individuais dos consumi
dores e, mediante represcntação ao Ministério Público,
crimes e contravenções penais;

VH - solieitar o concurso de órgãos e entidades da
administração eentralizada da União, Estados e Municí
pios, bem eomo auxiliar a fisealização de preços, abaste
cimento, qualidade, quantidade e segurança dos produ
tos e serviços, objetivando a proteção do consumidor;

VIII - incentivar a formação e desenvolvimento de
entidades de defesa do eonsumidor pela população e
pelos órgãos públieos estaduais e municipais;

IX - requisitar produtos em quantidade suficiente,
para fins de estudos e pesquisas, com posterior eompro
vação e divulgação de seus resultados;

X - encaminhar anteprojetos de lei, por intermédio
do Ministério da Justiça, ao Congresso Nacional, bem
como ser ouvida com relação a projetos de lei que ver
sem sobre preços, qualidade, quantidade e segurança
de produtos e serviços;

XI - desenvolver outras atividades compatíveis com
suas finalidades.

Parágrafo únieo. A Fundação atuará diretamente
ou por intermédio de instruções públicas ou privadas
nacionais, internacionais, mediante eonvênios, contra
tos de eoneessão de auxilios.

Art. 60. O patrimônio da Fundação será constituí
do:

I - pela dotação inicial de Cz$ 50.000.000.000,00
(cinqüenta bilhões de eruzados), proveniente do Tesou
ro Nacional;

11 - pelos bens e direitos que lhe sejam doados por
entidades públicas ou privadas, ou pessoas físieas;

IH -os recursos que eonstituam, no âmbito do con
sumidor, o Fundo de que trata o Deereto Federal n'
92.302, de 16 de janeiro de 1986;
da União.

Art. 61. A Fundação eontará com os seguintes re
eursos:

I - a dotação consignada anualmente no orçamento
da União;

II - os reeursos advindos da aplicação desta lei, de
eorrente de decisões judiciais de natureza penal, de
infrações administrativas referidas no Capítulo V, do
Título I, e outras que tratem da matéria ali prevista;

lI! -os reeursos que constituam, no âmbito do con
sumidor, o Fundo de que trata o Decreto Federal n'
92.302, de 16 de janeiro de 1986;

IV - as doações, legados, auxílios e eontribuições
de entidades públieas ou privadas e de pessoas físicas;

V - as rendas de seus bens patrimonias, de serviços
e de natureza eventual;

VI - outros reeursos decorrentes de eontratos e eon-,
vênios.

Parágrafo único. A Fundação poderá receber doa
ções, legados, auxl1ios e eontribuições para a consti
tuição de fundos específicos.

Art. 62. Os bens, direitos e recursos da Fundação
serão utilizados exclusivamente para a consecução de
seus fins.

Art. 63. São órgãos da Fundação:
l-Conselho Curador, órgãos deliberativo;
11 - Presidêneia. órgãos executivo, com Presidente,

Diretoria Exeeutiva e Diretorias Adjuntas.

Ar!. 46. Deixar de comunicar à autoridade compe
tente e aos consumidores a nocividade ou periculosi
dade de bens cujo conhecimento seja posterior à sua
colocação no mercado.

Pena - Reclusão de dois a cinco anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem

deixar de retirar do mercado, quando determinadas pela
autoridade competente, os bens nocivos ou perigosos,
na forma deste artigo.

Ar!. 47. Executar serviço de alto grau de periculo
sidade, contrariando determinação de autoridade com
pete·nte.

Pena - Reclusão de dois a cinco anos e multa.
Art. 48. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou

omitir informações sobre a natureza, característica,
qualidade, quantidade, segurança, desempenho, dura
bilidade, preço ou garantia de bens ou serviços.

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem

patrocinar a propaganda.
Art. 49. Vender ou expor à venda bens com prazo

de validade vencido.
Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Art. 50. Vender ou expor à venda bem impróprio

ao consumo.
Pena - Reclusão de úm a quatro anos e multa.
Art. 51. Estipular em contrato qualquer vantagem

indevida.
Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Parágrafo único. Se a vantagem é obtida, as penas

serão aumentadas de 1/6 (um sexto) até a metade.
Ar!. 52. Quem, de qualquer forma, concorrer para

os crimes referidos nesta lei, incide nas penas a esses
cominadas, na medida de sua culpabilidadc, bem como
o diretor ou gerente da pessoa jurídica que promover,
permitir, ou por qualquer modo aprover o fornecimen
to, oferta, exposição à venda ou manutenção em depó
sito de produtos ou a oferta e prestação de serviços
nas eondições por ela proibidas.

Ar!. 53. São circunstâncias agravantes dos crimes
tipificados nesta lei:

I - serem eometidos em época de grave crise econô
mica, ou por ocasião de calamidade;

11 - ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
111- dissimular-se a natureza ilícita do procedimen

to;
IV -quando eometidos:
a) por militar, funcionário público, ou por pessoa

euja eondição econômieo-social seja manifcstamente
superior à da vítima;

b) em detrimento de ruríeola; de menor de dezoito
ou maior de sessenta anos; ou de pessoas portadoras
de deficiência mental, interditadas ou não;

V - serem praticados em operações que envolvam
alimentos, medieamentos, ou quaisquer outros produ
tos ou serviços essenciais.

Art. 54. A pena de multa poderá ser fixada em
até duas vezes o valor apurado ou estimado da vantagem
eeonômica auferida pelo condenado ou pelo tereeiro
a quem o crime tenha beneficiado, ou então ao dano
causado.

Art. 55. O valor da fiança, nas infrações de que
trata esta lei, scrá fixado pelo juiz entre 100 (cem)
e 2.000 (duas mil) OTN - Obrigações do Te,ouro Na
cional.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação
econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade de seu valor mínimo;
b) aume~tada pelo juiz até vinte vezes.
Art. 56. No processo penal atinente aos crimes pre

vistos nesta lei, bem como a outros erimes e contra
venções que envolvam relações de consumo, poderão
intervir, como assistentes do Ministério Público, os de
mais legitimados indicados no art. 73, aos quais também
cabe propor ação penal privada subsidiária, se a denún
cia não for oferecida no prazo legal.

TÍTULO II
Da Fundação Instituto Nacional

Do Consumo - Finc

Art. 57. Fica o Poder Exeeutivo autorizado a insti
tuir a Fundação denominada "Fundação Instituto Na
cional do Consumo", vinculada ao Ministério da Justi
ça, a qual se regení por esta lci c por estatutos aprovados
por decreto.
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11 - interesses ou dircitos coletivos. assim entendi
dos, para efcitos dcsta lei, os transindividuais de natu
reza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrá
ria por uma relação jurídica base;

IH - interesses ou direitos individuais homogêneos.
assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 73. Para os fins do art. 72, parágrafo único.
são legitimados concorrentemente:

I - O ministério Público;

11 - a União, os Estados. os Municípios, o Ditrito
Federal e os Territórios;

III - as entidades e órgãos da administração pública
direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídi
ca, especificamente destinados à defesa dos interesses
e direitos protegidos por esta lei;

IV - as associações legalmente constituídas há pelo
menos um ano e que incluam entre seus fins institu
cionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por
esta lei.

Ar!. 74. Para a defesa dos direitos e interesses pro
tegidos por esta lei são admissíveis todas as espécies
de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva
tutela.

Art. 75. Na ação que tenha por objeto o cumpri
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz conce
derá a tutela específica da obrigação ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equiva
lente ao do adimplemento.

§ l' A conversão da obrigação em perdas e danos
somente será admissívcl sc por c1as optar o autor ou
se impossível a tutela específica ou a obtenção do resul
tado prático correspondente;

§ 2' A indenização por perdas e danos se fará sem
prejuízo da multa (ar!. 287, do Código de Processo
Civil).

§ 3' Sendo relevante o fundamento da demanda e
havendo justificado receio de ineficácia do provimento
final, é lícito ao juiz conceder a tutcla liminarmente
ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4' O juiz poderá, na hipótese do § 3" ou na senten
ça, impor multa diária ao réu, independentemente do
pedido do autor, se for suficiente ou compatível com
a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimen
to do preceito.

§ 5" Para a tutela específica ou para a obtenção
do resultado prático equivalente, poderá o juiz deter
minar as medidas necessárias, tais como busca e apreen
são, remoção de coisas c pessoas. desfazimento de
obras, impedimento de atividade nociva, aVm de requi
sição de fOiça policial.

Art. 76. Contra atos ilegais ou abusivos de pessoas
físicas ou jurídicas que lesem direito I quido e certo,
individual ou coletivo, previsto nesta'ei, caberá ação
que se regerá pelas normas da lei de rr,andado de segu
rança.

Art. 77. Aplica-se o habeas data à tutela dos direi
tos e interesses dos consumidores, a nda que o arquivo
ou banco de dados pertença a pess Jas ou entidade de
direito privado.

Art. 78. Consideram-se ncces ;itados, para efeitos
de assistêhcia jurídica (arts. 5" e !34 da Constituição).
os consumidores e as vítimas d( IS danos decorrentes
de fatos previstos nesta lei, bem "orno seus sucessores.

Art. 79. Nas ações coletivas de que trata esta lei
não haverá adiantamento de custas, emolumentos, ho
norários periciais e quaisquer Oi'tras despesas.

§ l' O juiz condenará o at tora pagar ao réu os
honorários advocatícios, arbitra los na conformidade do
~ 4', do ar!. 20, do Código de Processo Civil, quando
reconhecer que a pretensão ( manifestamente infun
dada.

§ 2' Em caso de litigância de má-fé, a associação
autora e os diretores responsáveis pela propositura da
ação serão solidariamente condenados ao décuplo das
custas. sem prejuízo da responsabilidade por perdas
e danos.

Ar!. 80. As normas deste título aplicam-se. no que
for cabível, a outros direitos ou interesses difusos, cole
tivos e individuais.

Art. 81. Aplicam-se às ações previstas neste Título
as normas do Código de Processo Civil e da Lei n"
7.347, de 24 dc julho de 1985. inclusive no que respeita
,ao inquérito civil, naquilo que, não contrariem suas dis
posições.

CAPÍTULO 11
Das Ações Coletivas para a Defesa de Interesses

Individuais Homogêneos

Ar!. 82. Os legitimados de que trata o ar!. 73 pode
rão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas
ou seus sucessores, ação civil coletiva, de responsa
bilidade pelos danos individualmente sofridos, dc acor
do com o disposto nos artigos seguintes.

Ar!. 83. O Ministério Público, se não ajuizar a
ação, atuará sempre como fiscal da lei.

Parágrafo único. Aplica-se à ação prevista na artigo
anterior o art. 5", §§ 2' e 3'. da Lei n° 7.347. de 24
de julho dc 1985.

Art. 84. Ressal vada a competência da Justiça Fede
ral, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do Distrito Federal, para os danos de
âmbito nacional;

11 - no foro da Capital do Estado, no do Distrito
Federal ou da Capital do Território, para os danos de
âmbito regional, aplicando-se as regras do Código de
Processo Civil aos casos de competência decorrentes;

111 - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer
o dano, quando de âmbito local.

Ar!. 85. Proposta a ação, será publicado edital a
fim de que os interessados possam intervir no processo
como litisconsortes. A publicação será feita, uma vez,
no órgão oficial e em dois jornais de grande circulação
na localidadc do foro competente e será necessaria
mente acompanhada de ampla divulgação pelos meios
idôneos de comunicação.

Ar!. 86. Em caso de procedência da ação, a conde
nação .será genérica, fixando a responsabilidade do réu
pelos danos causados.

Art. 87. Transitada em julgado a sentença conde
natória, será publicado e divulgado edital, observado
o disposto no art. 85.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de um ano sem
habilitação de interessados em número compatível com
a gravidade do dano, poderão os legitimados do art.
73 promover a liquidação e exccução da indenização
devida, que reverterá para a Fundação de que trata
o Título 11 desta lci.

Art. 88. A liquidação e a execução da sentença po
derão ser promovidas pela vítima e seus sucessores,
assim como pelos legitimados de que trata o art. 73
desta lei.

Ar!. 89. A liquidação da sentença. que será por
artigos, poderá ser promovida no foro do domicJ1io do
liquidante, cabendo-lhe provar, tão-só, o dano e seu
montante.

Parágrafo único. O réu só se eximirá da responsa
bilidade se provar que o prejuízo individual é imputável,
exclusivamente, à culpa da vítima, sujeitando-se às sane
ções previstas nos arts. 16 e 18 do Código de Processo
Civil.

Art. 90. A execução, quando promovida pelos legi
timados de que trata o ar!. 73 desta lei, poderá ser
coletiva, abrangendo as vítimas cujas indenizações já
tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem
prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ l° A execução coletiva far-se-á com base em certi
dão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar
a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2' É competente para a execução o juízo:
I - da liquidação da sentença ou da ação condena

tória, no caso de execução individual;
U - da ação condenatória. quando coletiva a execu

ção.
Art. 91. Em caso de concurso de créditos, decor

rentes da condenação previstas na Lei n° 7.347, de 24
de julho de 1985, e das indenizações pelos prejuízos
individuais resultantes do mcsmo evento danoso, estas
terão preferências no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste arti
go, a destinação da importância recolhida à Fundação
de que trata o Título 11 desta lei. ficará sustada enquanto
pendentes de decisão de segundo grau as ações de inde
nização pelos danos individuais, salvo na hipótese de
o patrimônio do dcvcdor ser manifestamente suficiente
para responder pela integralidade das dívidas.

CAPÍTULO III
Das Ações de Responsabilidade do Produtor de Bens,

do Prestador de Serviços e do Poder Público
Art. 92. Na ação de responsabilidade civil do pro

dutor de bens e prestador de serviços, sem prejuízo

do disposto nos Capítulos I e 11 deste Título, serão
observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicl1io do autor;
11 - sc o réu alegar que o fato danoso é imputável.

exclusivamente, à culpa de terceiro, poderá o autor
requerer a citação deste último para integrar o contra
ditório como litisconsorte passivo, vedada aO réu a de
nunciação da lide;

111 - o réu que houver contratado seguro de respon
sabilidade poderá chamar ao processo o segurador. ve
dada a integração do contraditório pelo Instituto de
Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que
julgar procedente a ação condenará o réu nos termos
do ar!. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver
sido declarado falido, o síndico será intimado a informar
a existência de seguro de responsabilidade. facultan
do-se, em caso afirmativo, o ajuizamento dc ação de
indenização diretamente contra o segurador, vedada
a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do
Brasil, e dispensado o litisconsórcio obrigatório com
este.

IV - se as provas produzidas demonstrarem a alta
periculosidade do produto que provocou o dano, bcm
como imprudência, negligência ou imperícia do produ
tor na aceitação do projeto industrial, ou na fabricação,
montagem ou acondicionamento do produto, poderá
o juiz, de ofício, aberto o prazo de 10 (dez) dias à
manifes\aç~o do réu, condená-lo ao pagamento de uma
multá no valor equivalente a, no mínimo, 5.000 (cinco
mil) e no máximo 20.000 (vinte mil) OTN. em favor
da Fundação de que trata o Título 11 desta lei.

Ar!. 93. Os legitimados a agir na forma desta lei
poderão propor ação visando a compelir o Poder Públi
co competente a proibir, em todo o território nacional,
a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a
determinar alteração na composição, estrutura, fórmula
ou acondicionamento de produto cujo uso ou consumo
regular se revele nocivo à saúdc pública, à incolumidade
pessoal.

§ I' Os produtores ou distribuidores poderão in
gressar no feito como assistentes.

§ 2' Deferida a prova pericial, os laudos do perito
e dos assistentes técnicos serão entregues diretamente
em cartório, no prazo máximo e improrrogável de 60
(sessenta) dias a contar do termo final para a apresen
tação de quesitos (art. 421, § 1', do Código de Processo
Civil).

§ 3' Nas ações reguladas neste artigo não haverá
audiência de instrução e julgamento, salvo para esclare
cimentos do perito. Não havendo audiência, colhidas
as alegações finais, os autos serão imediatamente con
clusos. Em qualquer hipótese, o juiz terá o prazo máxi
mo é improrrogável de 30 (tnnta) dias para proferir
sentença, sob pena de ser considerado negligente nos
termos da lei.

§ 4° O retardamento pela autoridade competente,
por mais de 60 (sessenta) dias, do cumprimento de deci
são judicial com trânsito em julgado em ação de que
trata este artigo. configura crime dc responsabilidade
nos termos da lei.

CAPÍTULO IV
Da Coisa Julgada

Art. 94. Nas ações coletivas de que trata esta lei,
a sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes. exceto se a ação for julgada improce
dente por insuficiência de provas, hipótese em que qual
quer legitimado poderá intentar outra ação. com idên
tico fundamento, valendo-se de nova prova. na hipótese
do inciso I do parágrafo único do ar!. 72.

U -ultrapartes, mas limitadamente ao grupo, cate
goria ou classe, salvo improcedência por insuficiência
de provas, nos termos do inciso anterior, quando se
tratar da hipótcse prevista no inciso 11 do parágrafo
único do art. 72.

111 - erga omnes. apenas no caso de procedência de
ação, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores,
na hipótese do inciso III do parágrafo único do art.72.

§ 10 A coisa julgada, prevista nos incisos r e n,
não prejudicará os interesses e direitos individuais dos
integrantes de coletividade, do grupo, categoria ou clas
se.

§ 2" Na hipótese prevista no inciso IH. em caso
de improcedência de ação, os interessados que não tive
rem intervidos no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual.
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§ 3" A coisa julgada de que cuida o art. 16, combi
nado com o art. 13 da Lei n' 7.347, de 24 de julho
de 1985, não prejudicará as ações de indenização por
danos pessoalmente sofridos, propostas individualmen
te ou na forma prevista nesta lei, mas, se procedente
a ação, beneficiará as vítimas e seus sucessores, que
poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos
do arts. 87 e 90 desta lei.

~ 4' Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à
sentença penal condenatória.

Art. 95. As ações coletivas, previstas nos incisos
I e II do parágrafo único do art. 72, não induzem litis
pendência para as ações individuais, mas a coisa julgada
eroa omnes ou ultra partes a que aludem os incisos
li e 11I do artigo anterior não beneficiará os autores
das ações individuais, se não for requerida a sua suspen
são no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência
nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 96. A Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - o preâmbulo passa a ter a seguinte redação:

"Disciplina a ação civil pública de responsabi
lidade por danos causados, ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico, assim
como a qualquer outro interesse difuso ou coletivo,
e dá outras providências."

II - o inciso IV do art. 1e passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 10 Rl/'em-se pelas disposições desta lei,
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsa
bilidade por danos causados:
1- .
11- ..
111- ..
IV - a qualquer outro interesse difuso ou cole

tivo."

111 - o inciso TI do art. 5' passa a tcr a seguinte
redação:

"Art. 5' .
II - inclua, entre suas finalidades institucionais,

a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso
ou coletivo."

IV-o § 5' do art. 5' passa a ter a seguinte redação:

"Art. 5' ..
§ 5' Em caso de desistência infundada ou aban

dono da ação por associação legitimada. o Minis
tério Público ou outro legitimado assumirá a titula
ridade ativa."

V - o art. 15 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do
trânsito em julgado da sentença condenatória, sem
que a associação autora lhe promova a execução,
deverá fazê-lo o Ministério Público ou outro legiti
mado."

VI - fica acrescentado o art. 21 abaixo, renumeran
do-se o atual art. 21 e os subseqüentes:

"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e
interesses difusos. coletivos e individuais, no que
for cabível, os dispastivos do Título III da Lei n' .....
.de .....de 19... , que institui o Código de Defesa
do Consumidor."

Art. 97. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 98. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente os Decretos n'S 91.469, de 24 de julho
de 1985, e 94.508. de 23 de julho de 1987, que dispõcm
sobre o Conselho Nacional de Defesa do Comumidor,
revertendo à Fundação Instituto Nacional do Consumo,
de que trata o Título lI, o seu acervo e patrimônio.

Justificação

Em vários dispositivos constitucionais, nota-se a
preocupação do legislador constituinte com o disciplina
mento de assunto do mais alto interesse do cidadão:
a defesa do consumidor. Este instituto, colocado na
Carta Magna como um dos princípios gerais que have-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

rão de condicionar a ordem econômica do País, revela
a importância a ele atribuída pelo povo brasileiro. atra
vés de seus representantes legítimos.

No ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(art. 48), atribuiu-se ao Congresso Nacional a prerro
gativa de elaborar, no prazo de 120 dias, a contar da
promulgação da nova Carta, um Código de Defesa do
Consumidor.

Tal prerrogativa motivou-nos à apresentação do pre
sente projeto de lei, refletindo nossa preocupação, alia
da a de dois ilustres pares desta Casa e do Senado
Federal, com o cumprimento dos mandamentos consti
tucionais.

A matéria objeto deste projeto, como bem o sabem
os ínclitos parlamentares, é de uma amplitude e comple
xidade ímpares, abrangendo aspectos os mais diversi
ficados da realidade brasileira. A amplitude da aborda
gem fica, inclusive, condicionada ao mero conceito que
se quer emprestar à figura do consumidor; conceito
este passível de várias interpretações e diferentes cor
rentes filosóficas. Não existe. na realidade, o conceito
ou a definição estrita de consumidor. Cada contexto
sócio-econômico conjugado com cada momento histó
rico nos leva a conceituar o consumidor como uma fun
ção de uma enorme gama de peculiaridades, sendo,
mesmo, impossível que possam surgir conceitos unifor
mes nos diferentes países do mundo ou nas diferentes
correntes de pensamento, sejam elas jurídicas, econô
micas, sociais ou meramente filosóficas.

O recente exercício de elaboração de uma Carta Magna
para o País, entretanto, nos ensinou quc a grande
mestra para vencer desafio desta magnitude consiste
na criação de um consenso. Este só pode ser obtido
quando jogamos, no palco da discussão, matéria-prima
capaz de mobilizar os diferentes setores da sociedade
brasileira, através de seus lobbies organizados ou da
participação de técnicos, políticos, autoridaes, intelec
tuais, numa ampla discussão nacional.

Esta matéria-prima inicial, pudemo-Ia obter por meio
da valiosa e substancial contribuição do projeto desen
volvido pelo Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor, cuja estrutura e esquematização das normas e
preceitos foram inteiramente aproveitadas, como reco
nhecimento da importância de um trabalho realizado
por profissionais de variada formação, unidos pelo inte
resse c pela experiência adquiridos com a prática dos
assuntos e problemas atinentes às relações de consumo.

Das contribuições individuais, também não podemos
deixar de mencionar o excelente livro do Professor José
Maria Othon Sidou (Proteção ao Consumidor, Ed. Fo
rense, Rio de Janeiro, 1977, l' edição), cuja definição
de consumidor é a adotada por este projeto, e do qual
aproveitamos integralmente seus dispositivos sobre a
publicidade enganosa contidos na Seção I, do Capítulo
IJ, do Título I, deste Código.

Vale lembrar, ainda, que esse esforço nos levou a
compulsar uma vasta literatura sobre o assunto, que
incluiu, inclusive. normas jurídicas geradas por um
grande número de países e por alguns estados brasi
leiros, notadamente, a Ley Federal de Proteccion aI
Consumidor, do México; projetos de lei apresentados.
no passado, pelos Deputados Heitor Alencar Furtado.
Adhemar Guisi, Cunha Bueno e José Tavares, dentre
outros, e material coletado pela Assessoria Legislativa
e pela Comissão de Defesa de Consumidor da Câmara
dos Deputados.

O projeto de Código de Defesa do Consumidor que,
assim, apresentamos à apreciação de nossos ilustres pa
res no Congresso Nacional, não representa mérito nos
so, mas o mérito de uma boa quantidade de estudiosos,
técnicos, políticos, juristas. O que fizemos foi construir
uma estrutura de proteção ao consumidorque. em nossa
opinião, responde às peculiaridades da sociedade mo
derna, permitindo uma efetiva defesa dos interesses
econômicos do cidadão.

O nosso projeto de defesa do consumidor evidente
mente representa uma mera sugestão; no processo legis
lativo, quando da sua tramitação, a proposta será objeto
de aperfeiçoamentos, depurações, ampliações, corre
ções, de maneira a podermos apresentar, ao fim do
processo, um instrumento eficaz e contundente de pro
teção ao consumidor.

Pela urgência constitucional do assunto e pela enorme
repercussão social, temos a certeza de podermos mere-
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cer o apoiamento dos ilustres deputados e senadores
para a sua rápida substantivação em lei.

Sala das Sessões, de de 1988. - Geraldo
Alckmin Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

····························:rfiüióú··················· .
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Del'eres Individuais e Coletivos

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

...LXXiv'~'~' E~t~~i~·~·~~~t~~~· ~~~i~tê'~~i~ j'~~ídi~a inte-
gral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos;

.. ···· .. ·.. ··· .. ··· .. ·······TfTüL'ü·iv.. ·.. ········ .. ·· .. ··· .. ·· ..

Da Organização dos Poderes

.... ·.... ······ .. ·· .... ·..cAPfTüio·iv .... ·········· .... ·.. ·· ..
Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃO III
Da Advocacia e da Defensoria Pública

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essen
cial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados, na forma do art. 5', LXXIV.

ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓ RIAS

Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento
e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará
código de defesa do consumidor.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CÓDIGO CIVIL
LEI N'3.071

DE l' DE JANEIRO DE 1916

LIVRO III
Dos Fatos Jurídicos

TÍTULO III
Da Prescrição

CAPÍTULO IV
Dos Prazos da Prescrição

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinaria
mente, em vinte anos. as reais em dez, entre presentes
e entre ausentes em quinze, contados da data em que
poderiam ter sido propostas.

LEI N' 5.869,
DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil
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LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

TÍTULO II
Das Partes e dos Procuradôres

CAPÍTULO LI
Dos Deveres das Partes e dos seus Procuradores

SEÇÃO II
Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual

Art. 16. Responde por perdas e danos aquele que
pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente,

Art. 17. Reputa-se litigante de má fé aquele que:
J - deduzir pretensão ou defesa contra ato expresso

de lei ali fato incontroverso.
Ir - alterar a verdade dos fatos:
lU - tirar do processo para conseguir objetivo ilegal;
I V - opuser resistencia injustificada ao andamento

do processo;
V -proceder de modo temerário em qualquer inci

dente ou ato do processo;
VI - provocar incidentes manifestamente infunda

dos.
Art. 18. O litigante de má fé indenizará à parte

contrária os prejuízos que esta sofreu, mais os hono
rários advocatícios e todas as despesas que efetuou.

§ 1" Quando forem dois ou mais os litigantes de
má fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu
respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles
que se coligaram para lezar a parte contrária.

§ 2' Não tendo elementos para declarar, desde lo
go, o valor da indenização, o juiz mandará liquidá-Ia
por arbitramento na execução.

............... ·············SEÇAO·j·ii .

...................I>~~ .I>~~P.~~~~.~ ~~~. ~~~~as .

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar
ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios. Essa verba honorária será devida, tam
bém, nos casos em que o advogado funcionar em causa
própria.

§ 1" O juiz, ao decidir qUalquer incidente ou recur
so, condenará nas despesas o vencido.

§ 2' As despesas abrangem não só as custas dos
atos do processo, como também a indenização de via
gem, diária de testemunha e remuneração do assistente
técnico.

§ 3' Os honorários serão fixados entre o mínimo
dc dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento
(20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho reali

.lado pelo advogado e o tempo exigido para o seu ser
viço.

§ 4" Nas causas de pequeno valor e nas de valor
inestimável, bem como naquelas em que não houver
condenação ou foi vencida a Fazenda Pública, os hono
rários serão fixados consoante apreciação cqüitativa do
juiz, atendidas as normas das letras a e c do parágrafo
anterior. (18)

CAPÍTULO IV
Da Substituição das Partes e dos Procuradores

Art. 41. Só é permitida, no curso do processo. a
substituição voluntária das partes nos casos expressos
em lei.

Ar!. 42. A alienação da coisa ou do direito litigioso.
a título particular, por ato entre vivos. náo altera a
legitimidade das partes.

~ 1" O adquirente ou o cessionário não poderá in
gressarem juízo, substituindo o alienante. ou o cedente.
sem que o consinta a parte contrária.

·.. ······· .. c·APlTÜió·v'· .. · .
Do Litisconsórcio e da Assistência

SEÇAo IV
Do Chamamento no Processo

Art. ~O. A sentcnça, que julgar procedente a ação,
condenando os devedores, valerá como título executivo,
em favor do que satisfi.ler a dívida, para exigi-Ia por
inteiro. do devedor principal. ou de cada um dos code
vedares a sua quota na proporção que lhes tocar.

TÍTULO VJJI
Do Procedimento Ordinário

CAPÍTULO I
Da Petição Inicial

SEÇÃO II
Do Pedido

Art. 287. Se o autor pedir a condenação do réu
e ahster-se da prática de algum alo, a tolerar atividade,
ou a prestar fato que não possa ser realizado por tercei
ro, constará da petição inicial a cominação da pena
pecunüiria para o caso de descumprimento da sentença
(arts. 644 e 645).

LEI N" 7.347,
DE 24 DE JULHO DE 1985

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade
por danos causados ao meio ambiente, ao consu
midor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, artístico e paisagístico (vetado), e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. l° Regem-se pelas disposiçõcs desta lei, sem
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade
por danos causados:

1-ao meio ambiente;
H - ao consumidor:
IH - a bens e direitos de valor artístico, estético,

histórico. turístico e paisagístico;

IV - (Vetado).
Art. 2" As ações previstas nesta lei serão propostas

no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juÍZo terá
competencia funcional para processar e julgar a causa.

Art. 3' A ação civil poderá tcr por objetivo a conde
nação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer.

Arl. 4' Poderá ser ajuizada ação cautelar para os
fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao
meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
(vctado).

Arl. 5' A ação principal e a cautelar poderão ser
propostas, pelo Ministério Público, pela União, pelos
Estados e Municípios. Poderão tamb~m ser propostas
por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade
de economia mista ou por associação que:

I - esteja constituída há pclo menos um ano, nos
termos da lei civil;

II - inclua entre suas finalidades institucionais, a
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patri
mônio artístico, estético, histórico, turístico. paisagís
tico (vetado).

§ i" O Ministério Público, se não intervier no pro
cesso como parte, atuará obrigatoriamentc como fiscal
da lei.

~ 2' Fica facultado ao Poder Público e a outras asso
ciações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se
como litisconsortes de qualquer das partes.

§ 3' Em caso de desistência ou abandono da ação
por associação legitimada. o Ministéiro Público assu
mirá a titularidade ativa.

Art. 6' Qualquer pessoa poderá e o servidor públi
co deverá provocar a iniciativa do Ministro Público,
ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam
objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de
convicção.

Art. 7" Se, no exercício de suas funções. os juízes
e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam
ensejar a propositura da ação civil remeterão peças ao
Ministério Público para a, providências cabíveis.

Art. 8' Para instruir a inicial. o interessado poderá
requerer as autoridades competentes as ccrtidt'ics e in
formaçt'ies que julgar necessárias. a serem fornecidas
no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1" O Ministério Público poderá instaurar, sob sua
presidencia inquérito civil, ou requisitar de qualquer
organismo públlco ou particular, certidóes. informa
ções. exames ou perícias, no prazo que assinalar, o
qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.

§ 2" Somente nos casos em que a lei impuser sigilo,
poderá ser negada certidão 011 inform ação. hip6tcse
cm que a ação poderá ser proposta desacompanhada
daqueles documentos. cabendo ao juiz requesitá-los.
Art.~' Se o órgão do Ministério Público esgotadas

todas as diligéncias, se convencer da inexistencia de
fundamentos para a propositura da ação civil. promo
verá (I arquivamento dos autos do inquérito civil ou
das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.

§ I' Os autos do inquérito civil ou das peças de
informaç:io arquivadas serão remctidos, sob pena de
se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (tres) dias,
ao Conselho Superior do Ministério Público.

S 2' Até que. em sessão do Conselho Superior do
Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a pro
moção de arquivamento, poderão as associações legiti
madas apresentar razões escritas ou documentos, que
serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às
peças de informação.

§ 3" A promoção de arquivamento será submetida
a exame e deliberação do Conselho Superior do Minis
tério Público, conforme dispuser o seu Regimento.

S 4' Deixando o Conselho Superior de homologar
a promoção de arquivamento, designará, desde logo,
outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento
da ação.

Arl. 10. Constitui crime, punido com pena de re
clusão de l(um) a 3 (três) anos, mais mul'a de 10 (dez)
a 1.000 (mil) Obrigaçóes Reajustaveis do Tesouro Na
cional- ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão
de dados técnicos indispensáveis à propositura da açáo
civil, quando requisitados pelo Ministério Público.

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumpri
mento de obrigação de fazer ou náo fazer, o juiz deter
minará o cumprimento da prestação da atividade devida
ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução
específica ou de cominação de multa diária, se esta
for suficiente ou compatível independentemente de re
querimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar,
com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a
agravo.

§ I' A requerimento de pessoa jurídica de direito
público interessadas e para evitar grave lesão à ordem,
à saúde. à segurança e à economia pública, poderá o
Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento
do respectivo recurso suspender a execução da liminar
em decisão fundamentada da qual caberá agravo para
uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias
a partir da publicação do ato.

§ 2' A multa cominada liminarmente só sera cxigí
vel do réu após o trânsito em julgado da decisão favo
rável ao autor, mas será devida desde o dia em que
se houver configurado o descumprimento.

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a inde
nização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais
de que participarão necessariamente o Ministério Públi
co e representantes da comunidade, sendo seus recursos
destinados à reconstituição dos bens lesados.

Parágrafo único. Enquanto o fundo for regulamen
tado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento
oficial de crédito, em conta com a correção monetária.

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo
aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

Art. 15. Decorridos 60 (scssenta) dias do trânsito
em julgado da sentença condcnatória, sem que a asso
ciação autora lhe promova a execuçâo, deverá fazé-lo
o Ministério Público.

Art. 16. A sentença civil fan\ coisa julgada erga
onmes. exceto se a ação for julgada improcedente por
deficiencia de provas. hip6tese cm que qualquer legiti
mado poderá intentar outra aç[io com identico funda
mento, valendo-se de nova prova,

Art. 17. O juiz condenará a associação autora a
pagar ao réu os honorários advocatícios arhitrados na
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conformidade do § 4' do artigo 20 da Lei n° 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
quando reconhecer que a prestação é manisfestamente
infundada.

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé,
a associação autora e os diretores responsáveis pela
propositura da ação serão solidariamente condenados
ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade
por perdas c danos.

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei não haverã
adiantamento de custas, emolumentos, honorários peri
ciais e quaisquer outras despesas.

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nes
ta lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei
n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que
não contrarie suas disposições.

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta lei
será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de
90 (noventa) dias.

Art. 21. Esta lci entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1985; 163'" da Independência

e 97' da República. - JOSÉ SARNEY - Fernando
Lyra.

DECRETO N' 92.302,
DE 16 DE JANEIRO DE 1986

Regulamenta o Fundo para Reconstituição de
Bens Lesados de que trata a Lei n' 7.347, de 24
de julho de 1985, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o art. 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei n° 7.347,
de 24 de julho de 1985, decreta:

Art. 1" O "Fundo para a Reconstituição de "Bens
Lesados", de que trata o art. 13 da Lei n' 7.347, de
24 de julho de 1985, destina-se a reparação dos danos
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico.

Art. 2' .O fundo a que se refere este decreto será
constituído pelas indenizações decorrentes de conde
nações por danos mencionados no art. l' e multas advin
das de descumprimento de decisões judiciais.

Parágrafo único. Poderão, ainda, integrar os recur
sos do fundo, doações de pessoas físicas ou jurídicas,
nacionais ou estrangeiras.

Art. 3° O fundo será gerido por Conselho Federal,
com sede em Brasília DF, integrado por:

I - um representante do Ministério da Justiça. que
o presidirá;

II - um representante do Ministério do Descnvol
vimento Urbano e Meio Ambiente;

III - um representante do Ministério da Cultura;
IV -um representante do Ministério da Indústria

e do Comércio;
V - um representante do Programa Nacional da

Desburocratização;
VI - um representànte do Ministério Público Fede

ral;
VII - três representantes de Associações como refe

ridas nos itens I e II do art. 5' da Lei n" 7.347. de
24 de julho de 1985.

Parágrafo único. Os representantes a que se refe
rem os itens 1, II, III, IV e V serão designados pelos
respectivos Ministros; o do Ministério Público Federal
pelo Procurador-Geral da República; os das Associa
ções pelo Ministro da Justiça mediante escolha dentre
indicações feitas por entidades registradas perante o
Conselho Federal.

Art. 4' Ao Conselho Federal, no exercício da ges
tão do fundo, compete:

I - zelar pela utilização prioritária dos recursos na
reconstituição dos bens lesados, no próprio local onde
o dano ocorreu ou possa vir a ocorrer;

II - firmar convênios c contratos com o objetivo de
elaborar, acompanhar e executar projetos para reconsti
tuição dos bens lesados;

III - examinar e aprovar projetos de reconstituição
dos bens lesados.

Art. 5' O Conselho Federal, além das reuniões or
dinárias em sua sede, pode~á reunir-se extraordinaria
mente em qualquer localidade do território nacional.
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Art. 6" E vedada a remuneração. a qualquer título,
pela participação no Conselho Federal, a qual será con
siderada como serviço público relevante.

Art. 7' Os recursos destinados ao fundo serão de
positados em estabelecimentos oficiais de crédito, em
conta especial, à disposição do Conselho Federal.

Parágrafo único. Os estabelecimentos de crédito co
municarão, imediatamente, ao Conselho Federal os de
pósitos realizados a crédito do fundo.

Art. 8" O Conselho Federal, mediante entendi
mento a ser mantido com o Poder Judiciário e os Minis
térios Públicos federal e estadual. será informado da
propositura de toda a ação civil pública, de depósito
judicial e de sua natureza, bem assim do trânsito em
julgado.

Art. 9' Da aplicação dos recursos para a reconsti
tuição do bem lesado. o Conselho Federal remeterá
a relatório ao Juiz de Direito prolator da decisão que
deu margem à reparação do dano.

Art. 10. O Conselho Federal integrará a estrutura
organizacional do Ministério da Justiça, como órgão
diretamente subordinado ao Ministro de Estado.

Art. 11. O Conselho Federal disporá de uma Secre
taria Executiva, diretamente subordinada ao seu Presi
dente.

Art. 12. O Conselho Federal terá ° prazo de 60
dias, a partir de sua instalação, para elaborar o seu
Regimento Interno.

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
BrqsIlia, 16 de janeiro de 19ª6, 164" da Independência

e 98' da República. - JOSE SARNEY - Fernando
Lyra.

DECRETO N' 91.469
DE 24 DE JULHO DE 1985

Cria o Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 81. item V, da Constituição,
decreta:

Art. 1" Fica criado o Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor - CNDC. com a finalidade de asses
sorar o Presidente da República na formulação e condu
ção da Política Nacional de Defesa do Consumidor.

Art. 2' Ao Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor competirá:

I - estudar e propor medidas visando a prestação,
pelo Estado do adequado resguardo dos interesses e
direitos do consumidor;

II - estudar e promover formas de apoio técnico e
financeiro às organizações de defesa do consumidor;

III - estudar e promover programas especiais de
apoio ao consumidor mais desfavorecido;

IV - propor medidas para coibir fraudes e abusos
contra o consumidor;

V - incentivar medidas de formação e informação
do consumidor;

VI - coordenar a atividade dos diversos organismos
de defesa, direta ou indireta, do consumidor, dispersos
nos vários ministérios, visando a uniformização de suas
políticas de atuação;

VII - propor a fusão, extinção, incorporação de ór
gãos que atuam, direta ou indiretamente, no âmbito
da defesa do consumidor;

VIII - propor o aperfeiçoamento, a compilação. a
consolidação ou a revogação de textos normativos rela
tivos as relações de consumo.

Art. 3" O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor será composto:

I - pelo Ministro Extraordinário para a Desburocra
tização, pelo Ministro da Agricultura, pelo Ministro
da Saúde, pelo Ministro da Indústria e do Comércio,
pelo Ministro da Fazenda e pelo Ministro da Justiça;

II - pelo Secretário Executivo do Programa Nacio
nal de Desburocratização;

III-pelo Presidente do Conselho Nacional de Auto
Regulamentação Publicitária - Conar;

IV -por 2 (dois) dirigentes de entidades públicas
estaduais de defesa do consumidor;

V - por 3 (três) dirigentes de entidades do setor pri
vado ligado ao interesse do consumidor;

VI - por um cidadão de notória atuação no âmbito
da defesa do consumidor;
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VII - por um membro do Ministério Público, ligado
à defesa do consumidor, proposto pelo Procurador-Ge
ral.

§ l' Os membros referidos nos itens IV, V, VI e
VII e respectivos suplentes serão indicados pelo Minis
tro Extraordinário para a Desburocratização para desig
nação pelo President~ da República e terão mandato
de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.

§ 2' No caso de impedimento ou ausência, os Minis
tros de Estado serão substituídos pelos Secretários-Ge-
rais dos respectivos ministérios. •

§ 3" Os membros do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor náo farão Jus a qualquer remuneração
pelo exercício da função que será considerado serviço
público relevante.

Art. 4" A coordenação dos assuntos afetos ao Con
selho Nacional de Defesa do Consumidor compete ao
Ministro de Estado Extraordinário para a Desburocra
tização que o presidirá.

§ I" Na ausência do Ministro Coordenador, assumi
rão a presidencia das reuniões do órgão, sucessiva e
automaticamente. os Ministros de Estado, conforme
a ordem estabelecida no item I, do art. 3'

§ 2" Não havendo qualquer Ministro de Estado pre
sente às reuniões, assumirá a Presidência o Secretário
Executivo do Programa Nacional de Desburocratização
e. na ausência deste, assumirão, sucessiva e automatica
mente. os Secretários-Gerais dos Ministérios na mesma
ordem do item I do artigo 3"

Art. 5' O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor poderá convidar autoridades, técnicos e repre
sentantes de órgãos públicos ou privados para prestar
esclarecimentos, informações e participar de reunit'ies,
sem direito a voto.

Art. 6" As deliberações do Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor serão tomadas sob a forma de
resolução com presença de pelo menos 7 (sete) mem
bros.

Ar!. 7' Nas votaçt'ies do Conselho Nacional de De
fesa do Consumidor, quando houver necessidade de
desempate, o Presidente. além de voto próprio, terá
o de qualidade.

Art. 8" O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor reunir-se-á, na Capital Federal. no mínimo uma
vez por mês e poderá ser convocado, extraordinaria
mente, pelo Presidente por solicitação de pelo menos,
6 (seis) membros.

Art. 9' O Programa Nacional de Desburocratiza
ção dará apoio administrativo e financeiro necessário
ao funcionamento do Conselho Nacional de Defesa do
Consumidor.

Art. 10. O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor, no cumprimento de seus objetivos, poderá:

I - requerer de qualquer órgão público a colabo
ração e observància das normas que, direta ou indireta
mente, defendam o consumidor;

II - criar comissões especiais, de caráter temporário,
compostos por seus membros ou pessoas por estes indi
cados. para a realização de tarefas e estudos específicos,
relacionados com as atividades de proteção ao consu
midor;

III - reunir-se. quando for de extrema necessidade,
fora da Capital Federal;

IV - contratar prestação de serviços técnicos espe
cializados e específicos;

V -sugerir e incentivar a adoção de mecanismos
de conciliação e arbitragem para pe'1uenos litígios refe
rentes às relações de consumo.

Art. 11. O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor elaborará o seu regimento interno, a ser aprovado
por Portaria do Ministro Coordenador.

Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 24 de julho de 1985. 164' da Independência
e 97" da República. -JOSÉ SARNEY - Paulo Lustosa.

DECRETO N" 94.508,
DE 23 DE JUNHO DE 1987

Altera o Decreto n' 91.469, de 24 de julho de
1985, qne dispõe sobre o Conselho Nacional de Defe
sa do Consumidor e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 81, itens III e V da
Constituição.
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DECRETA:
Art. I" O Conselho Nacional de Defesa do Consu

midor, órgão integrante da estrutura básica do Minis
tério da Justiça e com jurisdição em todo o território
nacional, criado pelo Decreto n" 91.409, de 28 de julho
de 1985, alterado pelo Decreto n' 92.396, de 12 de
fevereiro de 1980, tem finalidade assessorar o Presi
dente da República na formulação e condução da polí
tica nacional de defesa do consumidor, bem como zelar
pelos: direitos e interesses dos consumidores.

Art. 2' Considera-se consumidor, para efeito deste
Decreto, qualquer pessoa física ou jurídica que seja
adquirente, promitente, eessionário ou contratante de
bens e serviços, da entidades públicas ou privadas, ou
usuário de coneersionárias ou permissionárias de servi
ços públicos.

Art. 3' Ao Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor compete;

I -representar ao Ministério Público da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, para
que, na esfera de suas respectivas atribuições e jurisdi
ções, promova as medidas legais pertinentes para o ade
quado resguardo das relações de consumo e para a pro
teção dos direitos e interesses dos consumidores;

II - solicitar à Policia Federal a instauração de inqué
rito policial para a apuração de delito contra o consu
midor, nos termos da legislação vigente;

III - recomendar a instauração de procedimento ad
ministrativo nos casos de fraude, informação e abuso
aos direitos e interesses do consumidor, quando pratica
dos por órgãos públicos federais, da administração dire
ta ou indireta, ou empresas concessionárias e permissio
nárias de serviço\:,públicos federais;

IV - propor a criação, fusão, incorporação ou extin
ção do órgão que atuem, direta ou indiretamente, no
âmbito da defesa dos consumidores;

V - celebrar convênios com organismos públicos,
universidades e entidades privadas, nacionais e estran
geiras, com o objetivo da defesa dos consumidores;

VI - coordenar as atividades de todas as unidades
dispersas em outros órgãos da administração púhlica
federal. direta ou indireta, e prestar aos Estados e Muni
cípios e devido assessoramento, visando a uniformi
zação de suas práticas de atuação;

VII.- promover formas de apoio às organizações de
defesa do consumidor, bem como incentivar a consti
tuição e o funcionamento dessas entidades;

VIII - promover e incentivar medidas e campanhas
de formação e informação dos consumidores e, de forma
especial, de apoio aos consumidores mais desfavore
cidos, para;

a) habilitá-los ao exercício de seus direitos;
b) protegê-los quanto a prejuízos à sua saúde, nutri

ção, bem-estar e segurauça;
c) ensejar o acesso da população aos meios, bens

e serviços essenciais de consumo;
d) garantir a segurança, veracidade, qualidade e de

sempenho dos bens e serviços essenciais nas relações
de consumo;

e) fomentar e proteger seus legítimos interesses eco
nômicos;

f) fornecer informações adequadas para capacitá-los
a formular escolhas adequadas e acertadas, de acordo
com suas necessidades e vontades;

g) incentivar as possibilidades de ressarcimento ao
consumidor lesado;

IX - incentivar os Estados, Territórios. Distrito Fe
deral e Municípios a constituírem órgãos destinados
a atuar na proteçã,) e defesa dos consumidores;

X - propor ao Governo Federal e sugerir aos Gover
nos Estaduais e Municipais medidas para prevenir e
coibir delitos. fraudes e abusos contra os consumidores;

XI - propor o aperfeiçoamento, a compilação, a
consolidação ou a revogação de normas relativas às
relações de consumo e nos direitos do consumidor;

XII - manter um cadastro de entidades púhlicas e
privadas, nacionais e estrangeiras, ligadas à defesa dos
consumidores, bem como biblioteca atualizada acerca
do assunto;

XIII - representar o Governo Federal junto à IOCU
(I_nternational Organization of Consumers Unioos), ór
gao consultIvo da Organização das Nações Unidas.

Art. 4" O Conselho Nacional de Defesa do Consu-
midor terá a seguinte composição;

I - um representante do Ministério da Justiça;

II - um representante do Ministério da Fazenda;
UI - um representante do Ministério da Saúde;
IV - um representante do Ministério da Agricultura;

V - um representante do Ministério da Indústria e
Comércio;

VI - um representante da Ordem dos Advogados
do Brasil;

VII - um membro do Ministério Púhlico;
VIIl- três representantes de entidades públicas es

taduais de defesa do cousumidor;
IX - três representantes de entidades privadas de

defesa do consumidor;

X - o Presidente do Conar - Conselho Nacional
de Auto-regulamentação Publicitária;

XI - um representante da Confederação Nacional
da Indústria;

XII- um representante da Confederação Nacional
do Comércio;

XIII - um representante da Confederação Nacional
da Agricultura.

Art. 5' Os membros do Conselho Nacional de De
fesa do Consumidor serão nomcados pelo Presidente
da República, após indicação feita pelas entidades e
órgãos enunciados no artigo anterior, salvo o referido
no inciso VII, que será indicado pelo Ministro da Justi
ça, após aquiescência do respectivo Procurador-Geral,
e os referidos nos incisos VIII e IX, que serão indicados
pelo Ministro da Justiça.

§ I' Todos os membros do CNDC terão mandato
de dois anos, facultada a recondução, considerando-se
cessada a investidura no caso de perda da condição
de representante de qualquer dos órgãos e entidades
referidas no art. 4'

§ 2' Na hipótese do parágrafo anterior o substituto
cumprini o mandato pelo tempo remanescente.

Art. 6' Perderá o mandato o membro do CNDC
que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas, ou a 6 (seis),
no prazo de um ano, por qualquer motivo, ressalvado
o pedido de licença, devidamente justificado.

Art. 7" Para cada um dos memhros titulares do
CNDC haverá um suplente, nomeado da mesma forma
indicada no art. 5", a quem incumhe substituir o titular
em seus impedimentos ou licenças.

Art. 8'! O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor terá um Presidente, nomeado pelo Presidente
da Repúhlica, por indicação do Ministro da Justiça, .
dentre brasileiros maiores de 35 (trinta e cinco) anos,
de nível universitário e de reputação ilibada.

Art. 9,' O Presidente do Conselho Nacional de De
fesa do Consumidor será substituído em seus impedi
mentos, ausências e licenças p~lo conselheiro represen
tante do Ministério da Justiça.

Art. 10. As deliberações do CNDC serão tomadas
sob a forma da resolução, com a presença da maioria
absoluta de seus membros.

Art. 11. As decisões serão por maiaria de votos
e o Presidente terá, além do próprio, o voto de desem
pate.

Art. 12.. O CNDC reunir-se-ano Distrito Federal,
uma vez par mês, em sessão ordimiria, podendo ser
convocado extraordinariamente pelo Presidente ou por
solicitação da maioria de seus memhros.

§ 1" As convocações ordinárias serão sempre feitas
com, no mínimo, (oito) dias de antecedência.

§ 2' O CNDC poderá, por convocação de seu Presi
dente, sempre que houver motivo relevante, reunir-se
fora do Distrito Federal.

§ 3" As reuniões do CNDC serão sempre públicas,
salvo quaudo, a critério do Presidente, houver motivo
relevante que determine sejam reservadas.

Art. 13. Resalvada a função cxercidada pelo Presi
dente, as funções dos membros do CNDC náo serão
remuneradas sendo, entretanto, consideradas serviço
público relevante e observadas, quanto aos conselheiros
que não sejam servidores da Administração FederaL
direta e indireta, as disposições relativas aos órgãos
de deliheração coletiva do 2" grau, consoanre o disposto
no Decreto n" 69.382, de 12 de outubro de 1971.

Ar!. 14. O CNDC terá a s~guinte estrutura;
I - Gabinete da Presidência;
JI - Secretaria Executiva.
Ar!. 15. O CNDC poderá instituir até 5 (cinco)

coordenadorias, subordinadas à Secretaria Executiva,
que terão suas atribuições definidas em Regimento In
terno.

Art. 16. O CNDC poderá dispor de até 5 (cinco)
Inspetorias Regionais. com sede e jurisdição estabe
lecidas de acordo com as neceSSIdades do serviço, a
serem ativadas ou desativadas no momento em que
o seu funcionamento tornar-se ou náo necessário.

Parágrafo único. As Inspetorias Regionais têm por
finalidade cumprir, no âmhito de suas jurisdições, as
funções que lhes forem assinaladas pelo CNDC e, defi
nidas ao Regimento Interno.

Art. 17. Funcionará junto ao CNDC uma Comis
são Sindicante que será integrada 3 (três) membros,
designados pelo Presidente do CNDC.

Parágrafo único. A Comissão Sindicaute tem por
finalidad~ apurar fatos lesivos aos direitos e interesses
dos consumidores, conforme determinação do Presi
dente do CNDC.

Art. 18 O Cahinete da Presidência terá os chefes
de gabinete com suas atribuições definidas em Regi
mento Interno.

Art. 19. A Secretaria Executiva ficará a cargo de
um Secretário-Executivo, diretamente subordinado ao
Presidente, e terá estrutura e atribuições definidas em
Regimento Interno.

Art. 20. O CNDC poderá, no cumprimento de seus
objetivos;

I - requerer a colaboração e recomendar a qualquer
órgão público a observância das normas que, direta
ou indiretamente, promova a defesa dos consumidores:

II - constitui comissões especiais, de caréter tempo
rário, compostas por seus membros ou por pessoas por
estes indicadas para a realização de tarefas, estudos
ou pareceres específicos;

lU - promover a realização de congressos seminá
rios, concursos e certames destinados à defesa do consu
midor;

IV - contratar a prestação de serviços técnicos espe
cializados para tarefas específicas;

V - sugerir c incentivar a adoção de mecanismos
de conciliaçüo e arbitragem, c c encaminhamento aos
juizados de pequenas Causas para litígios de reduzido
valor, referentes às relações de consumo;

VI - requisitar servidores de órgãos e entidades da
admiuistração direta e indir~ta, sem perda d~ sua remu
neração e demais direitos e vantagens.

Art. 2~.. Nos casos de urgência, para evitar perigo
ou dan? lmmenle, para os fins das medidas previstas
nos mClsos I c 11 do artIgo 3", as resoluções serão toma
das pelo Presidente do CNDC, ad referendum do Con
selho.

Art. ryry O CNDC poderá convidar autoridades,
membros de entidades públic'ls privadas de defesa do
conssumidor, bem como da produção c distrihuição de
hens e serviços, para que prestem esclarecimentos e
informações durante suas reuniões sem direito a volta.

Art. 23. O Ministro da justiça tomará as providên
cias necessárias para a execução deste decreto e para
a consecução dos objetivos nele previstos bem assim
prover o CNDC de pessoal técnico e administrativo,
do recurso materiais e financeiros Empedindo as instru
ções complementares que se fizeram necessárias.

Art. 24. Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação. -

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de junho de 19?7; 166"1 da independência

e 990" da República. - JOSE SARNEY - José Fernan
do Cirne Lima Eicherberg.

REQUERIMENTO DE ANEXAÇÃO

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
Requeiro, nos termos do art. 124, § 5° do Regimento

Interno, a anexação do Projeto de Lei n' 1.330188, de
minha autoria, ao Projeto de Lei nO 1.149188, da inicia
tiva do nobre Deputado Geraldo Alckmin Filho.

Sala das Sessóes, de dezembro de 1988. - Depu-
tada Raquel Cândido.
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PROJETO DE LEI N' 1.330, de 1988
(Da Sr' Raquel Cândido)

(Anexado ao PL n" 1.149/88)

Institui o Código de Defesa do Consumidor e dá
providências correlatas. •

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de De
fesa do Consumidor e de Economia, Indústria e
Comércio).

O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I

Da Defesa do Consumidor

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. l' A presente lei estabelece normas de prote
ção e defesa do consumidor, de ordem pública e inte
resse social, e nos termos do disposto pelo art. 5', inciso
XXXII da Constituição Federal, e art. 48 dc suas dispo
sições transitórias.

Art. 2' Entende-se por consumidor todo aquele
que adquire ou utiliza, como destinatário final, bens
ou serviços, qualquer que seja a forma de manifestação
de vontade, bem como a coletividade de pessoas, ainda
que indetermináveis, que se encontre sujeita ou pro
pensa a intervir nas relações de consumo.

Art. 3' Entende-se por fornecedores de bens e ser
viços os industriais, comerciantes, agricultores, pecua
ristas, prestadores de serviços de qualquer natureza,
a título individual ou societário, bem como o próprio
Estado e outros organismos públicos, descentralizados
ou não, empresas públicas, de economia mista, conces
sionárias de serviço público e outras entidades privadas
ou públicas que desenvolvam atividades de produção,
montagem, importação, distribuição ou comercializa
ção de bens e prestação de serviços, inclusive os de
natureza financeira e securitária, salvo os decorrentes
das relações de caráter trabalhista.

Art. 4" São direitos básicos dos consumidores:
I - A proteção da vida, saúde e segurança contra

os riscos vocados por práticas perigosas no fornecimento
de bens e prestação de serviço.

H - A proteção contra a propaganda enganosa e prá
ticas desleais no fornecimento de bens e prestação de
serviços;

III - A proteção de seus legítimos interesses econô
micos e sociais;

IV - A efetiva prevenção e reparação de danos indi
viduais, coletivos e difusos;

V - A informação sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade e
qualidade, bem como sobre os ricos que apresentam.

VI - A educação e divulgação com vistas a facilitar
o conhecimento sobre o uso e consumo adequados dos
bens e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e
a igualdade nas contratações;

VII - A modificação das cláusulas contratuais que
estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão
par fatos supervenientes que se tornem excessivamente
onerosas:

VIII - A proteção contra cláusulas abusívas nos con
tratos de aquisição de bens ou prestação de serviços,
sobretudo nos contratos de adesão;

IX - A participação e consulta na formulação das
políticas que os afetem diretamente, e a representação
de seus interesses por intermédio das entidades públicas
ou privadas de proteção ou defesa do consumidor;

X - O acesso aos órgãos judiciários e administra
tivos, com vistas, à reparação ou prevenção de danos
individuais ou na que concerne aos seus interesses cole
tivos e difusas, assegurada a proteção jurídica, adminis
trativa e técnica aos necessitados;

Xl - A facilitação da defesa de seus direitos, inclu
sive com inversão, a seu favor, da ônus da prova;

XII - A adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral.

Art. 5' Os direitos previstos nesta lei não excluem
outros decorrentes de tratados ou convcnções interna
cionais de que o Brasil seja signatário, de legislação
interna ordinária, de regulamentos expedidas pelas au
toridades administrativas competentes, bem como dos
que derivem dos pricípios gerais do direita, analogia,
costumes e equidade
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CAPÍTULO II

Da Proteção ao Consumidor e da
Reparação dos Danos

SEÇÃO I

Da Proteção à Saúde e Segurança

Art. 6' Os bens e serviços colocados no mercado
à disposição dos consumidores não implicarão em riscos
à sua vida ou segurança, exceto os considerados normais
e previsíveis em decorrência de sua natureza efruição,
obrigando-se os formecedores e prestadores de serviços,
em qualquer bipótese, e dar as informações necessárias
e adequadas e seu respeito.

Art. 7' Nos casos dos fornecimentos de bens e ser
viços potencialmente nacivos à saúde ou perigosos, os
respectivos fornecedores deverão, nos rótulos e mensa
gens publicitárias, informar a respeito de sua nocividade
ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de medidas
de segurança cabíveis em cada caso concreto.

Art. 8' O fabricante de produtos ou prestador de
serviços que, posteriormente à sua introdução no mer
cado, tiver conhecimento da nocívidade ou riscos que
apresentem, deverá comunicar a fato aos consumidores
e às autoridades competentes, para as devidas provi
dências.

Art. 9' Quando o produto ou serviço, adequada
mente utilizado ou fruído continuar apresentando alto
grau de noeívidadc ou periculosidade, será retirado do
mercado, às expensas do fabricante ou prestador de
serviços, sem prejuízo da responsabilidade pela repara
ção de eventuais danos.

SEÇÃO II

Da Responsabilidade por Danos

Art. 10. O fabricante e o importador respondem
pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, cons
trução, montagem, fórmulas, manipulação, apresenta
ção ou acondicionamento de seus produtos, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização.

§ l' Para os efeitos previstos neste artigo, equipa
ram-se aos consumidorcs todas a~ vítimas do evento.

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

Art. 11. O prestador de serviços responde pela re
paração dos danos causados aos usuários por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como informa
ções insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

§ l' Para os efeitos previstos neste artigo, equipa
ram-se aos usuários todas as vítimas do evento.

§ 2' O prestador de serviços só se exime de respon
sabilidade se provar que o dano é imputável, exclusiva
mente a culpa do usuário ou de terceiro.

§ 3' Quando o serviço prestada c~usardano irrepa
rável a bem imóvel ou semovente do usuário. a indeni
zação compreenderá o seu valor integral.

SEÇÃO III

Da Responsabilidade por Vícios dos Bens

Art. 12. O fabricante, a importador e o comercian
te de bens de consumo duráveis ou não duráveis respon
dem solidariamente pelos vícios dc qualidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se
destinar ou lhes diminua o valor, podendo o consumidor
exigir, à sua escolha:

a) a substituição do produto por outro da mesma
espécie, marca ou modelo, em perfeitas condições de
uso'

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

c) a abatimento proporcional do preço.
§ l' No caso de fornecimento de bens "in natura"

será responsável perante o consumidor o fornecedor
imediato,

§ 2' Consideram-se impróprios ao uso e consumo;
a) os produtos cujos prazos de validade estejam ven

cidos na data de aquisição;
b) os produtos alterados, adulterados, avariados,

nocivos à saúde, perigosos, ou, por qualquer outra razão
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em desacordo com as normas regulamentares de fabri
cação.

§ 3' A substituição do produto por outro de espé
cie, marca ou modelo diversos somente será feita me
diante reposição ou restituição de eventual diferença
de preço.

Art. 13. O fabricante e a comerciante respondem
solidariamente pelas vícios que afetam a produto seu
conteúdo líquido ou quantidadesejam inferiores às indi
cações constantes do recipiente, de ambalagem, rotula
gem ou de mensagem públicitária, podendo o consu
midor exigir, sua escolha;

a) a substituição do produto por outro da mesma
espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

b) a restituição imediata da quantia paga, monetaria
mente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e
danos:

c) o abatiamento proporcional do preço.
Parágrafo único. Quando instrumento empregado

na pesagem ou medição não estiver aferido segundo
os padrões oficiais, a responsabilidade é exclusiva do
fornecedor imediato.

SEÇÃO IV
Da Responsabilidade por Vício dos Serviços

Art. 14. O prestador de serviços responde pelos
vícios que comprometem a qualidadc ou a segurança
dos serviços prestados, podendo o usuário exigir, à sua
escolha:

a) a reexccução dos serviços, sem custo adicional e
quando cabível;

b) o abatimento proporcional do preço;
c) a restituição imediata da quantia paga, monetaria

mente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e
danos.

Parágrafo único. A reexecução dos serviços poderá
ser confiada a tcrceiros devidamente capacitados, por
conta e risco do prestador de serviços.

An. 15. Nos contratos de prestação de serviços que
tenham por abjeto a reparação de quaisquer bens consi
derar-se-á implícita a obrigação, a carga do prestador,
de empregar componentes de reposição novos e adequa
dos, sem prejuízo da livre negociação das partes.

Art. 16. Os órgãos públicos, por si ou suas empre
sas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a forne
cer serviços contínuos, adequadas, eficazes e seguros.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, to
tal ou parcial, das obrigações referida neste artigo, serão
as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-Ias e a reparar
as danos causados, na forma prevista no Título IH.

CAPÍTULO !TI
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO I
Da Oferta e Publicidade

Art. 17. Toda informação ou publicidade veiculada.
por qualquer forma ou meio de comunicação com rela
ção a bens e serviços oferecidas ou apresentados obriga
o fornecedor e integra o contrato que vier a ser cele
brado.

Art. 18. A oferta, apresentação e publicidade no
fornecimento de bens ou prestação de serviços devem
assegurar aos consumidores informações corretas, cla
ras e precisas sobre as suas características, qualidade,
quantidade, preço, garantia, prazos de validade e outras
condições exigidas, bem como sobre os riscos que apre
sentem à sua saúde e segurança.

Art. 19. O termo de garantia ou equivalente deve
esclarecer em que consiste a mesma garantia, bem como
a forma e o lugar em que pode ser exercitado, e será
enfregue ao consumidor devidamente preenchido pelo
fornecedor.

Art. 20. Se o fornecedor de bens ou serviços recu
sar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade,
o consumidor poderá, à sua livre escolha:

a) exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos
termos da oferta ou anúncio;

b) aceitar outro bem ou prestação de serviço equiva
lente;

c) rescindir o contrato, com direito à restituição de
quantia enventualmente antecipada, acrescida por per
das e danos.

Art. 21. Os fabricantes e importadores de produtos
deverão assegurar a oferta de componentes e peças de
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reposição enquanto não cessar a fabricação ou a impor
tação do produto.

Parágrafo único. Cessada a atividade empresarial,
a oferta deverá ser mantida por período razoável de
tempo, em função da durabilidade dos produtos.

Art. 22. Quando o fornecedor de bens ou prestador
de serviços se utílizar de propaganda enganosa, o consu
midor ou o usuário poderá pleitear indenizaçáo por
danos sofridos, ou abstenção de prática do ato, sob
pena de execução específica, sem prejuízo da sanção
pecuniária cabível e de contra propaganda, para o caso
de inadimplemento.

§ 1" Considera-se enganosa qualquer modalidade
de informação ou comunicação de caráter publicitário
capaz de gerar dúvidas ou induzir em erro o consumidor
ou o usuário a respeito da natureza, características,
qualidade, quantidade, propriedades e quaisquer outros
dados sobre bens e serviços.

SEÇÃO II
Das Práticas Abusivas

Art. 23. É vedado ao fornecedor de bens ou ser
viços:

I - condicionar a venda do bem ou a prestação do
serviço à aquisição de outro bem ou à prestação de
outro serviço, bem com limites quantitativos;

Il- recusar atendimento às demandas dos consumi
dores, na exata medida de suas disponibilidades de esto
que, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

III - enviar e entregar ao consumidor, sem pedido
prévio, qualquer bem, ressalvada a remessa de amostras
grátis;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do con
sumidor, tendo em vista sua idade, saúde ou condição
social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - praticar outras condutas consideradas abusivas.
§ l' As infrações ao disposto no presente artigo

ficam sujeitas à multa ç!e natureza civil, proporcional
à gravidade da infração e à condição econômica do
infrator, cominada pelo juiz na ação proposta por inicia
tiva de qualquer dos legitimados à defesa do consumidor
em juízo

§ 2' Na hipótese prevista no inciso 3' do presente
artigo o consumidor pode conservar o bem remetido
sem ser obrigado a dispender qualquer quantia em paga
mento.

Art. 24. No caso de fornecimento de bens ou pres
tação de serviços sujeitos ao regime de controle ou
de tabelamento de preços, os fornecedores deverão res
peitar os limites oficiais sob pena de, não o fazendo,
reponderem pela restituição da quantia recebida em
e,:cesso, ~?n~tariamente atualizada, podendo o consu
midor e~I~lr, a sua escolha, o desfazimento do negócio
sem preJUlZO de outras sanções cabíveis.

SEÇÃO III
Da Prescrição

Art. 25. Prescreve em 180 (cento e oitenta) dias
o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil
constatação dos bens c serviços, contados da entraga
efetiva dos bens ou do término da execução dos serviços.

§ l' A reclamação formalizada perante órgãos ou
entidades com atribuições de defesa do consumidor,
interrompe o prazo prescricional por 90 (noventa) dias.

§ 2' quando so bens ou serviços forem fornecidos
mediante termo de garanti<i, a contagem do prazo pre
visto no presente artigo inicia-se a partir do seu término.

§ 3' A reclamação formulada pelo consumidor pe
rante o fornecedor de bens ou serviços, interrompe a
prescrição até a resposta negativa correspondente que
deve ser transmitida de forma inequívoca.

§ 4' Tratando-se de vícios ocultos, o prazo prescri
cional inicia-se do momento em que ficar evidenciado
o defeito.

Art. 26. A prescrição do direito à reparação pelos
danos causados por defeitos dos bens ou serviços. pre
vista no Capítulo anterior, rege-se pelo artigo 177 do
Código Civil, iniciando a contagem do prazo a partir
da manifestação do dano.

CAPÍTULO IV
SEÇÃO I

Das Cláusulas Abusivas

Art. 27. Os contratos que regulam as relações e
consumo não prejudicarão os consumidores ou usuário~

se não lhes for dada a oportunidade de tomar conheci-

menta prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos
instrumentos forem redigidos de tal fOrma que seu senti
do e obrigações sejam de difícil compreensão.

§ l' As cláusulas contratuais serão interpretadas de
maneira mais favorável do consumidor.

§ 2' As declarações de vontade, constantcs de escri
tos particulares, recibos, e pré-contratos relativos às
relações de consumo, vinculam seus signatários em be
nefício dos consumidores ensejando, inclusive, execu
ção especifica, nos termos do artigo 71 e parágrafos
desta lei.

Art. 28. Reputam-se não escritas e devem ser su
primidas as cláusulas contratuais relativas ao forneic
mento de bens e serviços que:

I - exonerem ou atenuem a responsabilidade do for
necedor por vícios de qualquer natureza dos produtos
ou serviços prestados;

II - subtraiam ao consumidor ou usuário a opção
de ser reembolsado da quantia já paga, nos casos previs
tos nesta lei;

IH -transfiram responsabilidades a terceiros;
IV -estabeleçam obrigações consideradas iníqüas,

lesivas, ou de qualquer modo abusivas, aos interesses
dos consumidores;

V - estabeleçam inversão do ônus da prova em pre
juízo do consumidor;

VI -indiquem previamente o árbitro com vistas ao
juízo arbitral;

VII - estejam em desacordo com o sistema de prote
ção do consumidor.

Art. 29. Nas aquisições de bens, ou serviços que
envolvam outorga de crédito ou concessão de financia
mento ao consumidor, o fornecedor de bens ou serviços
deverá, entre outros requisitos, informá-lo previamente
sobre:

a) preço do bem ou serviço em moeda corrente nacio
nal;

b) montante dos juros de mora e da taxa anual de
juros;

c) acréscimo legalmente previstos;
d) número e periodicidade das prestações;
e) soma total a pagar.
§ I" As multas de mora decorrentes do inadimple

mento de obrigação no seu termo não poderão ser supe
riores a 10% do valor da prestação nos dez primeiros
dias de atraso, nem de 20% nos dias subseqüentes.

§ 2" Fica assegurado ao consumidor e liquidação
antecipada do débito, tolal ou parcialmente, mediante
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Art. 30. Nos contratos de compra e venda de bens
móveis ou imóveis, mediante pagamento em prestaçôes,
bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consi
deram-se não escritas as cláusulas que estabeleçam a
perda total das prestações pagas em benefício do credor
que, em razão do inadimplemento, pleitear a rescisão
do contrato e a retomada do bem alienado.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no presente
artigo, o devedor inadimplente terá direito à compen
sação ou à restituição das parcelas quitadas à data da
rescisão contratual, descontada a vantagem econômica
auferida com a fruição.

SEÇÃO H
Dos Contratos de Adesão

Art. 31. Os contratos de adesão, serão redigidos
em termos claros e compreensíveis, por intermédio de
formulário impresso com caracteres legíveis para o con
sumidor.

Art. 32. Entende-se por contrato de adesão aquele
cujas cláusulas tiverem sido aprovadas por alguma auto
ridade ou redigidas unilateralmente pelo fornecedor de
bens ou serviços. sem que o consumidor possa discutir
o seu conteúdo.

CAPÍTULO V
Das Sançóes Administrativas

Art. 33. A União, Estados e Municípios - cm ca
ráter concorrente e nas respectivas áreas de atuação
administrativa - baixarão normas relativas à produção,
industrialização, consumo de bens e serviços, estabele
cendo deveres e obrigaçôes dos respectivos fornece
dores, cumprindo-lhes controlar e fiscalizar procedi
mentos. bens, >ubstàncias. no interesse da preservação
da vida. smíde, segurança e bem estar do consumidor.

Art. 34. As informações das normas de defesa do
consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguin
tes sanções administrativas, legalmente previstas:

a) multa;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do produto;
d) revogação da concessão ou permissão de uso;
e) cassação de licença do estabelecimento;
f) interdição, total ou parcial, do estabelecimento;
g) suspensão temporária da atividade:
h) imposição de contra-propaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo

poderão ser aplicadas cumulativamente.
ArI. 35. A atuação fiscalizadora e sancionadora da

União previne a jurisdição administrativa e prevalece
sobre a dos Estados, e a destes sobre a dos Municípios.

Art. 36. A pena de multa será graduada de acordo
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e
a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante
processo administrativo nos termos da lei.

Art. 37. As penas de apreensão, de inutilização de
produtos ou de revogação quando forem constatados
vícios de qualidade ou de quantidade, bem como nas
seguintes hipóteses, entre outras:

a) deterioração de gêneros alimentícios c bebidas;
b) nocividade dos bens ou serviços prestados;
c) periculosidade do fornecimento de bens ou ser

viços;
d) impropriedade do produto ao uso a que se destina,

nos termos do disposto no art. 12, § 2', desta lei.
Art. 38. As penas de cassação de alvará de licença,

de interdição e de suspensão temporária da atividade
serão aplicadas quando o estabelecimento industrial,
comercial ou profissional reicindir na prática das infra
ções de maior gravidade, previstas em lei.

Art. 39. A imposição de contra-propaganda será
cominada quando o fornecedor incorrer na prática de
propaganda enganosa, nos termos do disposto no art.
22, § 1', desta lei, semprc às expensas do infrator.

Parágrafo único. O desmentido será divulgado pelo
responsável no mesmo veículo de comunicação utilizado
e com as mesmas características empregadas, no que
se refere a espaço, local e horários.

CAPÍTULO VI
Das Infrações Penais

Ar!. 40. Constituem crimes contra as relações de
consumo previstas nesta lei, sem prejuízo do disposto
no Código Penal, e leis especiais, as condutas tipificadas
nos artigos seguintes.

Art. 41. Colocar no mercado bens ou serviços que,
de qualquer forma, exponham a perigo a vida ou saúde
do consumidor.

Pena - Reclusão de 2 a 5 anos e multa.
Ar!. 42. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre

a nocividade ou periculosidade de bens, nas embala
gens, nos invólucros ou recipientes.

Pena - Reclusão de 1 a 4 anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem

deixar de alertar, mediante recomendações escritas os
tensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser pres
tado.

Ar!. 43. Deixar de comunicar à autoridade compe
tente e aos consumidores a nocividade ou periculosi
dade de bens, cujo conhecimento seja posterior à sua
colocação no mercado.

Pena - Reclusão de 2 a 5 anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem

deixar de retirar do mercado, quando determinado pela
autoridade competente, os bens nocivos ou perigosos,
na forma deste artigo.

Art. 44. Executar serviço de alto grau de periculo
sidade, contrariando determinação de autoridade com
petente.

Pena - Reclusão de 2 a 5 anos e multa.
Art. 45. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou

omitir informação sobre a natureza, característica, qua
lidade, quantidade, segurança, desempenho, durabili
dade, preço ou garantia de bens ou serviços.

Pena - Reclusáo de 2 a 5 anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem

patrocinar a propaganda.
Art. 46. Vender ou expor à venda bens com prazo

de validade vencido.
Pena - Reclusão de 1 a 4 anos c multa.
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Art. 47. Vender ou expor a venda bem impróprio
ao consumo.

Pena - Reclusão de I a 4 anos e multa.
Art, 48, Estipular em contrato qualquer vantagem

indevida.
Pena - Reclusão de 2 a 5 anos e multa.
Parágrafo único. Se a vantagem é obtida, as penas

serão aumentadas de 1/6 (um sexto) até a metade,
Art. 49. Quem, de qualquerforma. concorrer para

os crimes referidos nesta lei. incide nas penas a esses
cominadas na medida de sua culpabilidade. bem como
o diretor ou gerente da pessoa julidica que promover.
permitir, ou por qualquer modo aprovar o fornecimen
to. oferta, exposição e venda ou manutenção em depó
sito de produtos ou a oferta e prestação de serviços
nas condições acima proibidas.

Art. 50, São circunstâncias agravantes dos crimes
tipificados nesta lei;

I - serem cometidos em época de grave crise econô
mica ou por ocasião de calamidade;

TI - ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
III - dissimular-se a natureza ilícita do procedimen

to;
IV -quando cometidos;
a) por militar. funcionário público, ou por pessoa

cuja condiçâo econômico-social seja manifestamente
superior à da vítima;

b) em detrimento de operário ou mrícola; de menor
de dezoito ou maior de sessenta anos; ou de pessoas
portadoras de deficiência mental, interditados ou não;

c) por proprietários ou diretores de organizações co
merciais com mais de dois anos estabelecidos;

V - serem particados em operações que envolvam
alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos
ou serviços essenciais.

Art. 51. A pena de multa poderá ser fixada em
até duas vezes o valor apurado ou estimado da vantagem
econômica auferida pelo condenado ou pelo terceiro
a quem o crime tenha beneficiado, ou então ao dano
causado.

Art. 52, O valor da fiança. nas infrações de que
trata esta lei, será fixado pelo juiz entre 100 (cem)
e 2.000 (duas mil) OTN - Obrigações do Tesouro Na
cional.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação
econômica do indiciado ou réu. a fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade de seu valor mínimo;
b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.
Art. 53. No processo penal atinente aos crimes pre

vistos nesta lei. bem como a outros crimes e contra
venções que envolvam relações de consumo, poderão
intervir, como assistentes do Ministério Público, os de
mais legitimados indicados no art, 71, aos quais também
cabe propor ação penal privada subsidiária. se a denún
cia não for oferecida no prázo legal.

TÍTULO LI
Da Fundação Instituto Nacional do

Consumo - INC

Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a insti
tuir a Fundação denominada Fundação Instituto Nacio
nal do Consumo, vinculada ao Ministério da Justiça.
a qual se regerá por esta lei e por estatutos aprovados
por decreto.

Art. 55. A Fundação terá prazo indeterminado de
duração, sede e foro na Capital da República e adquirirá
personalidade jurídica a partir da inscrição de seu ato
institutivo no Registro competente com o qual serão
apresentados os estatutos e o respectivo decreto de
aprovação.

Parágrafo único. O Estado será representado nos
atos da instituição da Fundação pela Advocacia Geral
da União.

Ar!. 56. São finalidades básicas da Fundação:
I - planejar, elaborar, propor. coordenar e executar

a política nacional de proteção ao consumidor;
II -receber, analisar, avaliar e encaminhar consul

tas, denúncias ou sugestões, apresentadas por entidades
representativas públicas ou privadas;

III - prestar aos consumidores orientação sobre seus
dircitos c garantias;

IV - informar. conscientizar e motivar o consumidor
através dos diferentes meios de comunicação;

V - promover as medidas judiciais cabíveis, na defe
sa do consumidor inclusive;
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VI -levar ao conhecimento dos órgãos competentes
as infrações de ordem administrativa, que violarem inte
resses difusos. coletivos ou individuais dos consumi
dores e, mediante representação ao Ministério Público,
crimes e contravenções penais;

VII - solicitar o concurso de órgãos e entidadcs da
administração centralizada da Uniã~.Estados e Municí
pios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abaste
cimento. qualidade, quantidade e segurança dos produ
tos e serviços, objetivando a proteção do consumidor:

VIII - incentivar a formação e desenvolvimento de
entidade de defesa do consumidor pela população e
pelos órgãos públicos estaduais e municipais;

IX - requisitar produtos em quantidade suficiente.
para fins de estudos e pesquisas. com posterior compro
vação e divulgação de seus resultados;

X - encaminhar anteprojetos de lei, por intermédio
do Ministério da Justiça, ao Congresso Nacional. bem
como ser ouvida com relação a projetos de lei que ver
sem sobre preços, qualidade e segurança de produtos
c serviços;

XI - desenvolver outras atividades compatíveis com
suas finalidades.

Parágrafo único. A Fundação atuará diretamente
ou por intermédio de instituições públicas ou privadas
nacionais, intcrnacionais, mediante convênios, contra
tos de concessão de auxilios.

Art. 57. O patrimônio da Fundação será constituí
do:

I - pela dotaçáo inicial de Cz$ ....... proveniente
do Tesouro Nacional;
ll- pelos bens c direitos que lhe sejam doados por

entidades públicas ou privadas, ou pessoas físicas;
IH - pelos bens que vier a adquirir, a qualquer título.
Parágrafo único. No caso da extinção da Fundação

seus bens e direitos passarão a integrar o patrimônio
da União.

Art. 58. A Fundação contará com os seguintes re
cursos:

I - a dotação consignada anualmente no Orçamento
da União;

II - os recursos advindos da aplicação dasta lei, de
correntes de decisões judiciais de natureza penal, de
infrações administrativas referidas no Capítulo V do
Título I. e outras que tratem de matéria ali prevista;

IH - os recursos que constituam. no âmbito do con
sumidor, o Fundo de que trata o Decreto Federal n"
92.302, de 16-1-86;

IV - as doações, legados. auxilios e contribuições
de entidades públicas ou privadas e de pessoas físicas;

V - as rendas de seus bens patrimoniais. de serviços
e de natureza eventual;

VI - outros recursos decorrentes de contratos c con
vênios.

Parágrafo único. A Funda,ão poderá receber doa
ções, legados, auxílios e contribuições para a consti
tuição de fundos específicos.

Art. 59. Os bens, direitos e recursos da Fundação
serão utilizados exclusivamente para a consecução de
seus fins.

Art. 60. São órgãos da Fundação:
I - Conselho Curador. órgão executivo, com Presi

dente, Diretoria Executiva e Diretorias Adjuntas,
Parágrafo único. Os Estatutos estabelecerão a orga

nização administrativa básica da Fundação.
Art. 61. O Conselho Curador será composto pelos

representantes;
I - o Ministro da Justiça. que é seu Presidente nato;
II - o Secretário Nacional da Vigilância Sanitária do

Ministério da Saúde;

IH - o Secretário Nacional de Defesa Agropecuária
do Ministério da Agricultura;

IV - o Presidente do Instituto Nacional de Normali
zação, Metrologia e Qualidade Industrial (Inmetrol.
do Ministério da Indústria e do Comércio;

V - um representante do Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil;

VI - um representante do Ministério Público Fede
ral'

VII - um representante dos órgãos públicos esta
duais e de protcção ao consumidor;

VIII - um representante dos órgãos municipais de
proteção ao consumidor;

IX - um representante de entidade privada, que te
nha por finalidade exclusiva a proteção do consumidor;
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X -um representante do Departamento Intersíndi
cal de Estudos e Estatísticas Sócio-Econômicos (Oiee
se);

XI - um representante indicado de ':omum acordo
pelas Confcderações da Indústria, Comércio e Agri
cultura;

XII - dois membros de livre escolba do Presidente
da República.

§ l' Cada membro do Conselho contará com um
suplente.

§ 2' Os membros a que se referem os incisos V,
VI, X e XI serão designados pelo Presidente da Repú
blica. dentre pessoas indicadas pelas respectivas entida
des e órgãos, para o período de 3 (três) anos. sendo
o mandato renovável por uma só vez.

§ 3' É vedada a acumulação da funçâo de membro
do Conselho de Curadores ou de suplente com qualquer
outra de natureza técnica ou administrativa da Fun
dação.

§ 4' No caso de vacància antes do término do man
dato de membro do Conselho de Curadores ou de su
plente far-se-á nova designação para o período restante.

~ 5' Os Estatutos da Fundação especificarão os re
quisitos exigíveis aos membros do Conselho de Cura
dores.

Art. 62. O presidente da Fundação será eleito pelo
Conselho Curador.

Parágrafo único. Os Estatutos da Fundação estabe
lecerão a forma de substituição do Presidente. em seus
impedimentos.

Art. 63. O mandato da Fundação e dos membros
do Conselho Curador a que se refere o art. 59, scrá
de 3 (três) anos. renovável por uma só vez.

Art. 64. O regime de pessoal da Fundjlção será,
obrigatoriamente. o da legislação trabalhista.

Parágrafo único. Poderão ser postos à disposição
da Fundação funcionários ou servidores da adminis
tração direta e indireta da União. estados e municípios,
sempre com prejuízo dos vencimentos ou salários de
seus cargos ou funções.

Art. 65. A Fundação gozará de isenção de tributos
federais e das mesmas prerrogativas da Fazenda Nacio
nal, em relação aos atos judiciais e extrajudiciais que
praticar.

Art. 66. Para atender à despesa de que trata o inci
so I do art. 57, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, na Secretaria do Tesouro, ao Ministério da Justi
ça, crédito especial até o limite de Cz$ ....

Parágrafo único. O valor do crédito a que se refere
este artigo será coberto com recursos provenientes de
operações de crédito que a Secretaria do Tesouro fica
autorizada a reavaliar, nos termos da legislação vigente.

Ar!. 67. O Estado fará à Fundação a cessão dos
bens móveis e das instalações.

Art. 68. Caberá ao Ministério da Justiça. dentro
de 60 (sessenta) dias, promover a constituição e a insta
lação da Fundação.

TÍTULO III
Em Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 69. A defesa dos interesses c direitos dos con
sumidores e das vítimas poderá ser exercido em juízo
individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida
quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos,
para efeito desta lei, os transindividuais. de natureza
indivisível, de que scjam titulares pessoas indetermi
nadas c ligadas por circunstâncias de fato.

LI - interesses ou direitos coletivos. assim entendi
dos, para efeitos desta lei, os transindividuais de natu
reza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrá
ria por uma relação jurídica base.

III - interesses ou direitos individuais homogêneos.
assim entendidos os decorrentes de origem comum.!·

Art. 70. Para os fins do art. 69, parágrafo único,
são legitimados e concorrentemente:

I - O Mimstério Público; -
II -A União, os Estados, os Municípios, o Distrito

Federal e os Territórios;
III - As entidades e órgãos da administração públi

ca. direta ou indireta, ainda que sem personalidade
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jurídica, especificamente destinadas à defesa dos inte
resses e direitos protegidos por esta lei.

IV - As associações legalmente constituídas há pelo
menos um ano e que incluam entre seus fins institu
cionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por
esta lei.

Art. 71. Para a defesa dos direitos e interesses pro
tegidos por esta lei são admissíveis todas as espécies
de ações capazes de propiciar: sua adequada e efetiva
tutela.

Art. 72. Na ação que tenha por objeto o cumpri
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz conce
derá a tutela específica da obrigação ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equiva
lente ao adimplente.

§ 1" A conversão de obrigação em perda e danos
somente será admissível se por elas optar o autor ou
se impossível a tutela específica ou a obtenção do resul
tado prático correspondente.

§ 2" A indenização por perdas e danos se fará sem
prejuízo da muIta (art. 287, CPC-Código de Processo
Civil).

§ 3' Sendo relevante o fundamento da demanda e
havendo justificado receio de ineficácia do provimento
final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente
ou após justificação prévia, citada o réu.

§ 4' O Juiz poderá, na hipótese do § 3' ou na senten
ça, impor multa diária ao réu, independentemente do
pedido do autor, se for suficiente ou compatível com
a obrigação, fixando prazo razoável para o eumprimen
to do preceito.

Art. 73. Contra atos ilegais ou abusívos de pessoas
físicas ou jurídicas que lesem direito líquido e certo,
individual ou coletivo, previsto nesta lei. caberá ação
que se regerá pelas normas da lei de mandado de segu
rança.

Art. 74. Aplica-se o "habeas data" à tutela dos di
reitos e interesses dos consumidores, ainda que o arqui
vo ou banco de dados pertença a pessoas ou entidade
de direito privado.

Art. 75. Consideram-se necessitados, para efeitos
de assistência jurídica (arts. 5' e 134 da Constituição),
os consumidores e as vítimas dos danos decorrentes
de fatos previstos nesta lei, bem como seus sucessores.

Art. 76. Nas ações coletivas de que trata esta lei
não haverá adiantamentos de custas, emolumentos ho
norários periciais e quaisquer outras despesas.

§ l' O juiz condenará o autor a pagar ao réu os
honorários advocatícios, arbitrados na conformidade do
§ 4' do art. 20 do CPC, quando reconhece que a preten
são é manifestamente infundada..

§ 2" Em caso de litigência de má fé, a Associação
autora e os diretores responsáveis pela propositura da
ação serão solidariamente condenados ao décuplo das
custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas
e danos.

Arl. 77. As normas deste título aplicam-se, no que
for cabível, a outros direitos ou interesses difusos, cole
tivos e individuais.

Arl. 78. Aplicam-se às ações previstas neste Título
as normas do Código de Processo Civil e da Lei n'
7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita
ao inquérito civil, naquilo que não contrariem suas dis
posições.

CAPÍTULO II
Das Ações Coletivas para a Defesa de
Interesses Individuais Homogêneos

Art. 79. Os legitimados de que trata o artigo 70
poderão propor, em nome próprio e no interesse das
vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de respon
sabilidade pelos danos individualmente sofridos, de
acordo com o disposto nos artigos seguintes.

Art. 80. Ú Ministério Público, se não ajuizar a
ação, atuará sempre como fiscal da lei.

Parágrafo único. Aplica-se à ação prevista no artigo
anterior o art. 5', §§ 2' e 3' da Lei n° 7.347, de 24
de julho de 1985.

Art. 81. Ressalvada a competência da Justiça Fede
ral, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do Distrito Federal, para os danos de
ãmbito nacional;

II - no foro da Capital do Estado, no Distrito Fede
ralou no da Capital do Território, para os danos de

, âmbito regional aplicando-se as regras do CPC aos casos
de competência concorrentes;
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IH - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer
o dano, quando de âmbito local.

Art. 82. Proposta a ação, será publicado edital a
fim de que os interessados possam intervir no processo
como litisconsortes. A publicação será feita, uma vez,
no órgão e em dois jornais de grande circulação na
localidade do foro competente e será necessariamente
acompanhada de ampla divulgação pelos meios idôneos
de comunicação.

Art. 83. Em caso de procedência da ação, a conde
nação será genérica, ficando a responsabilidade do réu
pelos danos causados.

Art. 84. Transitada em julgado a sentença conde
natória, será publicado e divulgado edital, observado
o disposto no artigo 87.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de um ano sem
habilitação de interessados em número compatível com
a gravidade do dano. poderão os legitimados do art.
70 promover a liquidação e execução da indenização
devida, que reverterá para a Fundação de que trata
o Título H desta lei.

Art. 85. A liquidação e a execução da sentença po
derão ser promovidas pela vítima e seus sucessores,
assim como pelos legitimados de que trata o artigo 69
desta lei.

Art. 86. A liquidação da sentença, que será por
artigos, poderá ser promovida no foro do domicílio do
liquidante, cabendo-lhe provar, tão só o dano e seu
montante.

Parágrafo único. O réu só se eximirá da responsa
bilidade se provar que o prejuízo individual é imputável,
exclusivamente à culpa da vítima, sujeitando-se às san
çõe~ previstas nos artigos 16 e 18 do CPC (Código do
Processo Civil).

Art. 87. A execução, quando promovida pelos legi
timados de que trata o art. 70 desta lei, poderá ser
coletiva, abrangendo as vítimas cujas indenizações já
tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem
prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ I" A execução coletivafar-se-á com base em certi
dão das sentenças da liquidação, de qual neverá constar
ocorrência ou não de trânsito em julgado.

§ 2' É competente para a execução o juízo:
I - da liquidação da sentença ou da ação condena

tõria, no caso de execução individual;
II - da ação condenatõria, quando coletiva a execu

ção.
Art. 88. Em caso de concurso de créditos, decor

rentes da condenação prevista na Lei n" 7.347, de
24-7-85, e das indenizações pelos prejuízos individuais
resultantes do mesmo evento danoso, estes tcrão prefe
rência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste arti
go, a destinação da importância recolhida à funda~ão

de que trata o Título II desta lei, ficará sustada enquauto
pendentes de decisão de segundo grau as ações de inde
nização pelos danos individuais, salvo na hipótese de
o património do devedor ser manifestamente suficiente
para responder pela integralidade das dívidas.

CAPÍTULO IJI
Das Ações de Responsabilidades das
Produtos de Bens, do Prestador de

Serviços e do Poder Público

Art. 89. Na ação de responsabilidade civil do pro
dutor de bens e prestador de serviços, sem prejuízo
do disposto nos Capítulos I e H deste Título, serão
observadas as seguintes normas:

I - A ação pode ser proposta no domicílio do autor;
II - Sc o réu alegar que o fato danoso é imputável,

exclusivamente à culpa de terceiro, poderá o autor re
querer a citação deste último para integrar o contra
ditório como litisconsorte passivo, vedada a denuncia
ção da lide;

IH - o réu que houver contratado seguro de respon
sabilidade poderá chamar ao processo o segurador, ve
dada a integração do contraditório pelo Instituto de
Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que
julgar procedente a ação condenará o réu nos termos
do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver
sido declarado falido, o síndico será intimado a informar
a existência de seguro de responsabilidade facultando
se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indeni
zação diretamente contra o segurador, vedada a denun
ciação da lide do Instituto de Resseguros do Brasil,
e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este;
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IV - se as provas produzidas demonstrarem a alta
periculosidade do produto que provocou o dano, bem
como grave imprudência, negligência ou imperícia do
produtor na aceitação do projeto industrial ou na fahri
cação, montagem ou acondicionamento do produto, po
derá o juiz, de ofício, aberto prazo de 10 (dez) dias
à manifestação do réu, condená-lo ao pagamento equi
valente a, no mínimo, 5.000 (cinco mil) e, no máximo
de 20.000 (vinte mil) OTN, em favor da fundação de
que trata o Título H desta lei.

Art. 90. Os legitimados a agir na forma desta lei
poderão propor ação visando a compelir o poder público
competente a proibir em todo o território nacional,
a produção, divulgação. distribuição ou venda, ou a
determinar alteração na composição, estrutura. fórmula
ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo
regular se revele nocivo à saúde pública, a incolumidade
pessoal.

§ l' Os produtores ou distribuidores poderão in
gressar no feito como assistentes.

§ 2" Deferida a prova pericial, os laudos do perito
e dos assistentes técnicos serão entregues diretamente
cm cartório, no prazo máximo e improrrogável de 60
(sessenta) dias, a contar do termo final para apresen
tação de quesitos (art. 421, § l' do CPC).

§ 3" Nas ações reguladas neste artigo não haverá
audiência de instrução e julgamento. salvo para esclare
cimentos do perito.

Não havendo audiência, colhidas as alegações finais,
os autos serão imediatamente conclusos. Em qualquer
hipótese, o juiz terá o prazo máximo e improrrogável
de 30 (trinta) dias para proferir sentença, sob pena
de ser considerado negligente nos termos da lei.

§ 4" O retardamento pela autoridade competente,
por mais de 60 (sessenta) dias. do cumprimento de deci
são judicial com trânsito em julgado em ação de que
trata este artigo, configura crime de responsabilidade
nos termos da lei.

CAPÍTULO IV
Da Coisa Julgada

Art. 91. Nas ações coletivas de que trata esta lei,
a setença fará coisa julgada:
1-"erça omnes". exceto se a ação, for julgada im

procedente por insuficiência de provas, hipótese em
que qualquer legitimado poderá intentar outra ação,
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova,
na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 69.

H - "ultra partes", mas limitadamente ao grupo, ca
tegoria ou classe, salvo imprccedência por insuficiência
de provas, nos termos do Íilciso anterior, quando se
tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo
único do art. 69.

IH - "erga omues", apenas no caso de procedência
da ação, para beneficiar: todas as vítimas e seus suces
sores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do
art. 69.

§ 1" A coisa julgada prevista nos incisos I e H, não
prejudicará os interesses e direitos individuais dos inte
grantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2" Na hipótese prevista no inciso IlI, em caso
de improcedência da ação, os interessados que não tive
rem intervindo no processo como litisconsorte poderão
propor ação de indenização a título individual.

§ 3" A coisa julgada de que cllida o art. 16 combi
nado com o ar!. 13 da lei n" 7.347, de 24 de julho
de 1965 uão prejudicará as ações de indenização por
danos pessoalmente sofridos, propostas individualmen
te, ou na forma prevista nesta lei, mas, se procedente
a ação, beneficiará as vítimas e seus sucessores, que
poderão proceder a liquidação e à execução, nos termos
dos arts. 84 e 87 desta lei.

§ 4" Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à
sentença penal condenatória.

Art. 92. As ações coletivas previstas nos incisos I
e II do parágrafo único do art. 69, não induzem litispen
dência para as ações individuais, mas a coisa julgada
"erga omnes" ou "ultra partes" a que aludem os incisos
H e 111 do artigo anterior não beneficiará os autores
das ações individuais, se não for requerida a sua suspen
são no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência
nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
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Disposições Finais

Art. l' O preâmbulo da Lei n" 7.347, de 24 de julho
de 1985 passa a ter a seguinte redação:

"Disciplina a ação pública de responsabilidade
por danos, causados ao meio ambiente, ao consu
midor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico, assim como a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo, e dá
outras providências."

Art. 2' Acrescente-se o inciso n' IV ao art. l' da
Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985:

Art. 3' Regem-se pelas disposições desta lei, sem
prejuízo de ação popular as ações de responsabilidade
por danos causados:

1- · ·
11- · ..
IIl--'- .
IV - a qualquer outro interesse difuso ou cole

tivo:"
Art. 4' O inciso lI, do art. 5', da Lei n' 7.347, de

24 de julho de 1985 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 5' .
II - Inclua, entre suas finalidades institucionais,

a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao
património artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico, ou qualquer outro interesse difuso
ou coletivo."

Art. 5' O § 3' do art. 5' da Lei n' 7.347, de 24
de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"Art.5' .
§ 3' Em caso de desistência infundada ou aban

dono da ação por associação legitimada, o Minis
tério Público ou outro legitimado assumirá a titula
ridade ativa."

Art. 6' O art. 15 da Lei n' 7.347, de 24 de julho
de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do
trânsito em julgado da sentença condenatória, sem
que a associação autora lhe promova a execução,
deverá fazê-lo o Ministério Público ou outro legiti
mado."

Art. 7' Acrescente-se à Lei n' 7.347. de 24 de julho
de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se os se
guintes:

"Ar!. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos c
interesses difusos, coletivos e individuais, no que
for cabível, os dispositivos do Título III da Lei
n' de de 19 , que institui o Código
de Defesa do Consumidor."

Art. 8' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, es
pecialmente os Decretos no' 91.469, de 24 de julho de
1985 c 94.508, de 23 de julho de 1987, que dispõem
sobre o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor,
revertendo ã Fundação Instituto Nacional do Consumo,
que trata o Título lI, o seu acervo e património.

Sala das Sessões, de de 1988. - Raquel
Cândido.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias

Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos

Art. 5' Todos são guais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros c
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
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direito à vida, à liberdade. à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica inte
gral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos;

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃO III
Da Advocacia e da Defesa Pública

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essen
cial ã função jurisdicional do Estado~ incumbindo-lhe
a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados, na forma do art. 5', LXXIV.

Parágrafo único. Lei complementar organizará a
Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e
dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua
organização nos Estados, em cargos de carreira, provi
dos, na classe inicial, mediante concurso público de
provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia
da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia
fora das atribuições institucionais.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento
e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará
código de defesa do consumidor.

CÓDIGO CIVIL
LEIN' 5.072, DE l'DE

JANEIRO DE 1916,
PARTE GERAL

Disposição Prelimiuar

Art. l' Este Código regula os direitos e obrigações
de ordem privada concernentes às pessoas, aos bens
e as suas relações. (I)

LIVRO III
Dos Fatos Jurídicos

TÍTULO III

Da Prescrição

......................... 'CApíTuLO' ÍV .

Dos Prazos da Prescrição

Art. 177. As ações pessoais prescritas. ordinaria
mente em vinte anos ilegível presentes e entre ausentes
em quaisquer contados da data me que poderiam ter
sido propostas.

LEI 5.869, de 11 DE
JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

.. ·· .. ······ .... ·.. ·· .. ·····TfTüúúi·...... ·.... ·.. ·.... ·· .. ·..·
Das Partes e dos Procuradores
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CAPÍTULOII
Dos Deveres das Partes e dos

seus Procuradores

SEçÃon
Da Responsabilidade das Partes por

Dano Processual

Art. 16. Responde por perdas e danos aquele que
pleitear de má fé como autor réu ou interveniente.

Art. 17. Reputa-se litigante de má fé ou aquele
que:
1-deduzir pretensão ou defesa contra ato expresso

de lei ou fato incontroverso.
II - alterar a verdade dos fatos.
IH - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuserresistência injustificada ao mandamento

do processo;
V - proceder de modotemerário em qualquer inci

dente ou ato do processo.
VI - provocar incidentes manifestamente infunda

dos.
Art. 18. O litigante de má-fé indenizará a parte con
trária os prejuízos que esta sofreu, mais os honorários
advocatícios e todas as despesas que efetuou. (14)

§ I' Quando forem dois ou mais os litigantes de
má-fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu
respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles
que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2' Não tendo elementos para declarar, desde [0

go, o valor da indenização, o juiz mandará liquidá-Ia
por arbitrariamento na execução. (15)

SEÇÃO III
Das Despesas e das Multas

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar
ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios. Essa verba honorária será devida, tam
bém, nos casos em que o advogado funcionar em causa
própria.

§ l' O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recur
so' condenará nas despesas o vencido.

§ 2" As despesas abrangem não só as causas dos
dias do processo, como também a indenização de via
gem, diária de testemunha e remuneração dos assistente
técnico.

3' Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento
(20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) O grau de zelo do profissional;
b) O lugar de prestação do serviços;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho reali

zado pelo advogado e o tempo exigido para o seu ser
viço.

§ 4" Nas causas de pequeno valor e nas de valor
incalculável, bem como naquelas em que não houver
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os hono
rários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do
juiz, atendidas as normas das letras a e c do parágrafo
anterior.

.. ·.. ······ .... ·.... ·· .. ··CAPfTui:o·vi· .. ····· .... ·.. ···,··· .. ·
Da Intervenção.de Terceiros

SEÇÃO IV
Do Chamamento ao Processo

Art. 80. A sentença que julgar procedente a ação,
condenando os devedores, valerá como título executivo,
cm favor do que satisfizer a dívida, para exigi-la por
inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-deve
dores a sua quota na proporção quc lhe tocar.
..........." 'ifTÜLO·viii'···· .

Do Procedimento Ordinário
CAPÍTULO I

Da Petição Inicial
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SEÇÃO II
Do Pedido

Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado.
É lícito. porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais. se não puder o autor indivi
duar na petição os bens demandados:

II - quando não for possível determinar de modo
definitivo as conseqüências do ato ou do fato ilícito.

III - quando a determinação do valor da condenação
depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Art. 287. Se o autor pedir a condenação do réu
a abster-se da prática de algum ato. a tolerar alguma
atividade ou a prestar ato que não possa ser realizado
por terceiro constará da petição inicial a c.ominação
da pena pecuniária para o caso de descumpnmento da
sentença (arts. 644 e 645) .. .. ..

LEI N° 7.347,
DE 24 DE JULHO DE 1985

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade
por danos causados ao meio ambiente, ao consu
midor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico (VETADO). e da
outras providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu

sanciono a seguinte lei:
Art. 10 Regem-se pelas disposições desta lei. sem

prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade
por danos causados:

I - ao meio onbiente;
II - ao consumidor;
III - a bens e direitos de valor artístico. estético.

histórico, turístico e paisagístico;
IV - (Vetado).
Art. 2" As ações previstas nesta lei serão propostas

no foro do local onde ocorrer o dano. cujo juíZO terã
competência funcional para processar e julgar a c{usa.

Art. 3" A ação civil poderá ter por objeto a conde
nação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer.

Art. 4" Poderá ser ajuizada ação cautelar para os
fins desta lei. objetivando, inclusive, evitar o dano ao
meio ambiente, ao consumidor. aos bens e direitos de
valor artístico, estético. histórico, turístico e paisagístico
(Vetado).

Art. 5' A ação principal e a cautelar poderão ser
propostas pelo Ministério Público, pela União. pelos
Estados e Municípios. Poderão também ser propostas
por autarquia. empresa pública, fundação. sociedade
de economia mista ou por associação que:

I - esteja constituída há pelo menos um ano. nos
termos da lei civil:

TI -inclua, entrc suas finalidades institucionais. a
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patri
mônio artístico, estético. histórico, turístico e paisa
gístico (Vetado).

§ l' O Ministério Público, se não intervir no pro
cesso como parte. atuará obrigatoriamente como fiscal
de lei.

§ 2' Fica facultado ao Poder Público e a outras asso
ciações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se
como litisconsortes de qualquer das partes.

§ 3' Em caso de desistência ou abandono da ação
por associação legitimada, o Ministério Público assu
mirá a titularidade ativa.

Art. 6" Qualquer pessoa poderá e o servidor públi
co deverá provocar a iniciativa do Ministério Público,
ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam
objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de
convicção.

Art. 7'! Se, no exercício de suas funções, os juízes
e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam
enscjar a propositura da aç110 civil. remeterão peças
ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 8" Para instruir a inicial, o interessado poderá
requerer às autoridades competentes as certidões e in
formações que julgar necessárias. a serem fornecidas
no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1" O Ministério Público poderá instaurar. quer
organismo público ou partícular, ccrtidões. informa
ções, exames ou perícias, no prazo que· assinalar. o
qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.
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§ 2' Somente nos casos em que a lei impuser sigilo.
poderá ser negada certidão ou informação, hipótese
em que a ação poderá ser proposta desacompanhada
daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.

Art. 9" Se o órgão do Ministério Público. esgotadas
todas as diligências. se convencer da inexistência de
fundamento para a propositura da ação civil. promoverá
o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças
informativas, fazendo-o fundamentadamentc.

§ 1" Os autos do inquérito civil ou das peças de
informação arquivadas serão remetidos, sob pena de
se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias.
no Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2" Até que em sessão do Conselho Superior do
Ministério Público seja homologada ou rejeitada a pro
moção de arquivamento. poderão as associações legiti
madas apresentar razões escritas ou documentos. que
serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às
peças de informação.

§ 3" A promoção de arquivamento será submetida
a exame e deliberação do Conselho Superior do Minis
tério Público, conforme dispuser o seu regimento.

§ 4" Deixando o Conselho Superior de homologar
a promoção de arquivamento, designará, desde logo.
outro órgão do Ministério Público para o ajui7.amento
da ação.

Art. lO. Constitui crime, punido com pena de re
clusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10
(dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN. a recusa, o retardamento ou a
omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura
da ação civil, quando requisitados pelo Ministério PÚ
blico.

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumpri
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz deter
minará o cumprimento da prestação da atividade devida
ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução
específica, ou de cominação de multa diária se esta
for suficiente ou compatível, independentcmente de re
querimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar.
com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a
a,gravo.

§ 1" A requerimento de pessoa jurídica de direito
público interessada, e para evitar grave lesão ã urdem,
à saúde. à segurança e a economia pública, poderá o
Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento
do respectivo recurso suspender a execução da liminar,
em decisão fundamcntada, da qual caberá agráiro para
uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias
a partir da publicação do ato,

§ 2" A multa cominada liminarmente só será exigí
vel do réu após o trânsito em julgado da decisão favo
rável ao autor. mas será devida desde o dia em que
se houver configurado o descumprimento.

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro ou in
denização pelo dano causado reverterã à um fundo geri
do por um Conselho Federal ou por Conselhos Esta
duais de que participarào necessariamente o Ministério
Público e representantes da comunidade, sendo seus
recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Parágrafo único. Enquanto o fundo não for rcgula
mentado. o dinheiro ficará depositado em estabeleci
mento oficial de crédito, em conta com correção mone
tária.

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo
aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito
cm julgado da sentença condcnatória, sem que a asso
ciação autora lhe promova a execução. deverá fazê-lo
o Ministério Público.

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga
omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por
deficiência de provas, hipótese em que qualquer legiti
mado poderá intentar outra ação com idêntico funda
mento, valendo-se de nova prova.

Art. 17. O juiz condenará a associação autora a
pagar ao réu os honorãrios advocatícios arbitrados na
conformidade do § 4" do art. 20 da Lei n' 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
quando reconhecer que a pretensão é manifestamente
infundada.

Parágrafo único. Em caso de litigância de má fé
a associação autora e os diretores responsáveis pela
propositura da ação ser.ão solidariamente condenados
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ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade
por perdas e danos. . _ ,

Ar!. 18. Nas ações de quc trata csta leI nao havera
adiantamento de custas, emolumentos, honorários peri
ciais e quaisquer outras despesas.

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nes
ta lei, o Código, de Processo Civil, aprovado pela Lei
n' 5.869, de 11 de janeiro 'de 1973, naquilo em que
não contrarie suas disposições.

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta lei
será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de
90 (noventa) dias.

DECRETO-LEI N' 7.469
DE 24 DE JULHO DE 1985

Cria o Conselho Nacional de Defesa do Consn
midor e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe confere.' o art. 51. itens V. da Constituição.

Art. I" Fica criado o Conselho Nacional da Defesa
do Consumidor - CNDC. com a finalidade de asses
sorar o Presidentc da República na formulação e condu
ção da Política Nacional de Defesa do Consumidor.

Art. 2" Ao Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor competirá:

I - estudar e propor medidas visando a prestação.
pelo Estado. do adequado resguardo dos interesses e
direitos do consumidor;

II - estudar c promover formas de apoio técnico e
financeiro às organizações de defesa do consumidor:

lU - estudar e promover programas especiais de
apoio ao consumidor mais desfavorecidos;

IV - propor medidas para coibir fraudes e abusos con
tra o consumidor:

V -incentivar medidas de formação e informação
do consumidor;

VI - coordenar a atividade dos divcrsos organismos
de defesa. direta ou indireta, do consumidor. dispersos
nos vários ministérios. visando à un'ifonnização de suas
políticas oe atuação:

VII - propor a fusão. extinção. incorporação de ór
gãos que atuem direta ou indiretamente no âmbito da
defesa do consumidor;

VllI - propor o aperfeiçoamento, a compilação, a
consolidação ou a revogação de textos normativos rela
tivos às relações de consumo.

Art. 3" O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor será composto:

I - pelo Ministro Extraordinário para a Desburocra
tização. pelo Ministro da Agricultura. pelo Ministro
da Saúde, pclo Ministro da Indústria e do Comércio,
pelo Ministro da Fazenda c pelo Ministro da Iustiça;

11- pelo Secretário Executivo do Programa Nacio
nal da Desburocratização;

III - pelo Presidente do Conselho Nacional de Auto
Regulamentação Publicitária - Comar:

IV -por 2 (dois) dirigentes das entidades públicas
estaduais de defesa do consumidor;

V - por 3 (três) dirigentes de entidades do setor pri
vado ligadas ao interesse do consumidor:

VI - por um cidadão de notória atuação no âmbito
da defesa do consumidor;

VII - por um membro do Ministério Público. ligado
à defesa do consumidor. proposto pelo Procurador-Ge
ral.

§ 1" Os membros referidos nos itens IV, V, VI e
VII e respectivos suplentes serão indicados pelo Minis
tro Extraordinário para a Desburocratização para desig
nação pelo Presidente da República. e terão mandato
de dois (2) anos. podendo ser reconduzidos.

§ 2" No caso de impedimento ou ausência. os Minis
tros de Estado serão substituídos pelos Secretários-Ge
rais dos respectivos Ministérios.

§ 3" Os membros do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor não farão jus a qualquer remuneração
pelo exercício da função que será considerado serviço
público relevante.

Art. 4" A coordenação dos assuntos afetos ao Con
selho Nacional de Defesa do Consumidor compete ao
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Minsitro de Assunto Extraordinário para a Deburocra
tização. que o presidirá.

§ l' Na ausencia do Ministro Coordenador. assumi
rão a presidencia das reuniões do órgão. sucessivo e
automaticamente. os Ministros de Estado conforme a
ordem estabelecida no item I. do art. 3"

§ 2' Não havendo qualquer Ministro de Estado pre
sente às reuniões. assumirá a Presidência o Secretário
Exercutivo do Programa Nacional de Desburocratiza
ção e, na ausência deste, assumirão, sucessiva e automa
ticamente. os Secretários-Gerais ·dos Ministérios na
mesma ordem do item 1. do Art. 3".

Art. 5" O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor poderá convidar autoridades. técnicos e repre
sentantes de órgãos públicos ou privados para prestar
esclarccimcntos. informaçõcs e participar de reuniões,
sem direito a voto.

Art. 6" As deliberações do Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor serão tomadas sob a forma de
Resolução com presença de. pelo menos, 7 (sete) mem
bros.

Art. 7' Nas votações do Conselho Nacional de De
fesa do Consumidor. quando houver necessidade de
desempate, o Presidente. além de voto próprio. terá
o de qualidade.

Art. 8" O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor reunir-se-á, na Capital Federal, no mínimo uma
vez por mês e poderá ,er convocado, extraordinaria
mente, pelo Presidente ou por solicitação de. pelo me
nos. 6 (seis) membros.

Art. 9" O Programa Nacional de Desburocratiza
ção terá apoio administrativo e financeiro necessário
ao funcionamento do Conselho Nacional de Defesa do
Consumidor.

Art. lO. O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor. no cumprimento de seus objetivos. poderá:

I - requerer de qualquer órgão público a colabo
ração e observância das normas que, direta ou indireta
mente, defenda o consumidor;

II - criar comissóes especiais. de caráter temporário,
compostas por seus membros ou pessoas por estes indi
cadas, para a realização de tarefs e estudos específicos.
relacionados com as atividades de proteção ao consu
midor;

IH-reunir-se, quando for de extrema necessidade,
fora da Capital Federal;

IV - contratar prestação de serviços técnicos espe
cializados e específicos;

V - sugerir e incentivar a adoção de mecanismos
de conciliação e arbitragem para pequenos litígios refe
rente às relações de consumo.

Art. 11. O Conselho Nacional de Defesa do consu
midor elaborará o seu regimento interno, a ser aprovado
por portaria do Ministro Coordenador.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília. 24 de julho de 1985. 164" da Independência
e 97" da República. -.IOSÉ SARNEY - Paulo Luslosa.

DECRETO N" 94.508. DE 23
DE JUNHO DE 1987

Altera o Decreto n' 91.462, de 24 de julho de
1986, que dispõe subre o Conselho Nacional de Defe
sa do Consumidor e dá outras providências.

O Presidente da República usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo Art. 81, item IIT e V da
Constituição, decreta:

Art. I" O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor. órgão integrante da estrutura básica do Minis
tério da Justiça e com jurisdição em todo o território
nacional, criado pelo Decreto n" 91.469, de 28 de julho
de 1985, alterado pelo Decreto n? 92.395. de 12 de
fevereiro de 1986. tem por finalidade assessorar o Presi
dente da República na formulação e condução da polí
tica nacional de defesa do consumidor. bem como zelar
pelos direitos e interesses dos consumidores.

Art. 2" Considera-se consumidor, para efeito deste
Decr~to. qualquer pessoa física ou jurídica que seja
adqUIrente, promitente. cessionário ou contratante de
ben~ ~ serviços. de en~idades públicas ou privadas. ou
llsuano de conceSSl0nanas ou permissonárias de servi
ços públicos.

Art. 3" Ao Conselho Nacional de Defesa do Consu-.
midor compete: .

I - representar ao Ministério Público da União, dos
Estados. do Distrito Federal e dos Territórios. para
que, na esfera de suas respectivas atribuições e jurisdi
ções. promovam as perdas legais pertinentes para o
adequado resguardo das relações de consumo e para
a proteção dos direitos e interesses dos consumidores;
. II - ~o~icitar à Polícia Federal a instauração de inqué

nto polrcml para apuração de delito contra o consu
midor nos termos da legislação vigente;

III - recomendar a instauração de procedimento ad
ministrativo nos casos de fraude, infração e abuso aos
direitos e interesses do consumidor, quando praticados
por órgãos públicos federais. da administração direta
ou indireta, ou empresas concessionárias e permissio
nárias de serviços públicos federais;

IV - propor a criação. fusão incorporação ou restri
çáo de órgãos que atuem, direta ou indiretamente, no
âmbito da defesa dos consumidores;

V - celebrar convênios com organismos públicos.
universidades e entidades privadas, nacionais e estran
geiras, com o objetivo de defesa dos consumidores'

VI - coordenar as atividades de todas as unid~des
dispersas em outros órgãos da administração pública
federal. direta ou indireta. e prestar aos Estados e Muni
cípios o devido assessoramento, visando a uniformi
zação de suas práticas de atuação;

VII - promover formas de apoio às organizações de
defesa do consumidor. bem como incentivar a consti
tuição e o funcionamento dessas entidades;

VIII - promover e incentivar medidas e campanhas
de formação e informação dos consumidores e, de forma
especial. de apoio aos consumidores mais desfavore
cidos, para:

a) habilitá-los ao exercício de seus direitos;
b) protege-los quanto a prejuízos à sua saúde e, nutri

ção. bem estar e segurança:
c) ensejar o acesso da população aos meios, bens

e serviços essenciais de consumo;
d) garantir a segurança. veracidade, qualidade c de

sempenho dos bens e serviços essenciais nas relações
de consumo;

e) fomentar e proteger seus legítimos interesses eco
nômicos;

I) fornecer informações adequadas para capacitá-los
a formular escolhas adequadas e acertadas, de acordo
com suas necessidades e vontades;

g) incentivar as possibilidades de ressarcimento ao
cnnsumidor lesado;

rx - incentivar os Estados, Territórios, Distrito Fe
deral e Municípios a constituírem órgãos destinados
a atuar na proteção e defesa dos consumidores;

X - propor ao Governo Federal e sugerir aos Gover
nos .Esta~uais e Municipais Medidas para prevenir e
COIbir delitos, fraudes e abusos contra os consumidores;

XI - propor o aperfeiçoamento. a compilação a con
solidação ou a revogação de normas relativas às relações
de consumo e aos direitos do consumidor;

XII - manter um cadastro de entidades públicas e
privadas, racionais e cstrangeiras. ligadas à defesa dos
consumidores. bem como biblioteca atualizada acerca
do assunto;

Xlll - representar o Governo Federal junto à IOCU
International Organization of Consumers unions), ór
gão consultivo da Organização das Nações Unidas.

Art. 4" O Conselho Nacional de Defesa do Consu-
midor terá a seguinte composição:

l-um representante do Ministério da Justiça;
II - um representante do Ministério da Fazenda;
III - um representante do Ministério da Saúde;
IV - um representante do Ministério da Agricultura;
V - um representantc do Ministério da Indústria e

Comércio:
VI - um representantc da Ordem dos Advogados

do Brasil:

vn - um membro do Ministério Público;

VIII - três repr~sentantes de entidades públicas es
taduais de defesa do consumidor:

IX - três representantes de entidades privadas de
defesa do consumidor;

X - o Presidente do CONAR - Conselho Nacional
de Auto-regulamentação Publicitária;

Xl- um represcntante da Confederação Nacional
da Indústria;

xn - um r~presel1tante da Confederação Nacional
do Comércio;

XIII - um representante da Confederação Nacional
da Agricultura.

Art. 5' Os membros do Conselho Nacional de De
fesa do Consumidor serão noemados pelo Presidente
da República. após indicação -feita pelas entidades e
órgãos enunciados no artigo anterior. salvo o deferido
no inciso VII, que serã indicado pelo Ministro da Justi
ça, após aquescência do respectivo Procurador-Geral,
e os referidos nos incisos VIII e IX, que serão indicados
pelo Ministro da Justiça.

§ l' Todos os membros do CNDC terão mandado
de dois anos, facultada a recondução. considerando-se
cessada a investidura no caso de perda da condição
de representante de qualquer dos órgãos e entidades
referidas no artigo 4';

§ 2' Na hipótese do parágrafo anterior o substituto
cumprirá o mandato pelo tempo remanescente.

Art. 6" Perderá o mandato o membro do CNDC
que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas. ou a 6 (seis).
no prazo de um ano. por qualquer motivo. ressalvado
o pedido de licença. devidamente justificado.

Art. 7' Para cada um dos membro; titulares do
CNDC haverá um suplente. nomeado da mesma forma
indicada no artigo 5". a quem incumbe substituír o titular
em seus impedimentos ou licenças.

Art. 8" o Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor terá um Presidente, nomeado pelo Presidente
da República, por indicação do Ministro da Justiça.
dentre brasileiros maiores de 35 (trinta e cinco) anos.
de nível universitário e de reputação ilibada.

Art. 9' O Presidente do Conselho Nacional da De
fesa do Consumidor será substituído em seus impedi
mentos. ausência e licenças pelo conselheiro represen
tante do Ministério da Justiça.

Art. 10. As deliberações do CNDC serão tomadas
sob a forma resolução. com a presença da maioria
absoluta de seus membros.

Art. 11. As decisões serão tomadas por maioria de
votos e o Presidente terá, além do próprio; o voto de
desempate.

Art. 12. O CNDC reunir-se-á no Distrito Federal,
uma vez por mês, em scssão ordinãria, podendo ser
convocado extraordinariamente pelo Presidente ou por
solicitação da maioria de seus membros.

§ 1" As convocações ordinárias serão sempre feitas
com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência.

§ 2' O CNDC poderá. por convocação de seu presi
dente, sempre que houver motivo revelante. reunir-se
fora do Distrito Federal.

§ 3" As reuniões do CNDC serão sempre públicas.
salvo quando, a critério do presidente, houver motivo
relevante que determinou sejam reservadas.

Art. 13 .. R:ssalvada a função exercida pelo presi
dente, as funçoes dos membros do CNDC não serão
r~m~neradas. sendo. entretanto. consideradas serviço
publico relevante c observadas. quanto aos conselheiros
que não sejam servidores da Administraçáo Federal,
direta e indireta, as disposiçóes relativas aos órgãos
de deliberação coletiva do 2" grau. consoante o disposto
no Decreto n' 69.382. de 12 de outubro de 1971.

Ar!. 14. O CNDC terá a seguintc estrutura:
I - Gabinete da Presidência:
II~ Secretaria Executiva.
Art. 15. O CNDC poderá instituir até 5 (cinco)

coordenadorias. sobordinadas à Secretaria Executiva.
que terão suas atribuições definidas em Regimento In-
terno. '

Art. 16. O CNDC poderá dispor de até 5 (cinco)
Inspetorias Regionais, com sede e jurisdição estabe
lecidas de acordo com as necessidades do serviço. a
serem ativadas ou desativadas no momento em que
seu funcionamento torna-se ou não necessário.

. Parágrafo único. As inspetorias regionais têm por
fmah_dade cumpnr. no ámbito de suas jurisdições. as
funçoes que lhes forem assinalada" pelo CNDC e defini
das em Regimento Interno.
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Art. 17. Funcionará junto ao CNDC uma Comis
são Sindicante que será integrada por 3 (três) membros,
desginados pelo Presidente do CNDC.

Parágrafo único. A Comissão Sindicante tem por
finalidade apurar fatos lesivos aos direitos e interesses
dos consumidores, conforme detetminação do presi
dente do CNDC.

Art. 18. O Gabinete da Presidência terá um Chefe
de Gabinete com suas atribuições definidas em Regi
mento Interno.

Art. 19. A Secretaria Executiva ficará a cargo de
um Secretário-Excutivo, diretamente subordinado ao
presidente, e terá estrutura e atribuições definidas em
Regimento Interno.

Art. 20. O CNDC poderá, no cumprimento de seus
objetivos.

I - requerer a colaboração e recomendar a qual~uer

órgão púlbico a observância das normas que, dlret~

ou indiretamente, promovam a defesa dos consumI
dores;

H - constituir comissões especiais, de caráter tempo
rário, compostas por seus membros ou por pessoas por
estes indicadas para a realização de tarefas, estudos
ou pareceres específicos;

lU - promover a realização de congressos, seminá
rios, concursos e certames destinados à defesa do consu
midor;

IV - contratar a prestação de serviços têcnicos espe
cializados, para tarefas específicas;

V - sugerir e incentivar a adoção de mecanismos
de conciliação e arbitragem. ou encaminhamento aos
Juizados de Pequenas Causas; para litígios de reduzido
valor, referente às relações de censuras;

VI - requisitar servidores de órgãos, e entidades da
administração direta e indireta. sem perda de sua remu
neração e demais direitos e vantagens.

Art. 21. Nos casós de urgência, para evitar perigo
ou dano iminente, para que os fins das medidas previstas
nos incisos 1 e 10 do art. 3", as resoluções serão tomadas
pelo presidente do CNPC, ad referendum do conselho.

Art. 22. O CNPC poderá convidar autoridades,
técnico, membros de entidades públicas e privadas de
defesa do bem como da produção e distribuição de
bens e serviços, para que preste esclarecimentos infor
mações durante suas reuniões, sem direito de voto.

Art. 23. O Ministro da Justiça tomará as providên'
cias uecessárias para a execução deste decreto e para
a consecução dos objetivos neles previstos, bem assim
para prover o CNPC do pessoal técnico e administra
tivo, de recursos materiais c financeiros, expedindo as
instruções complementares que se fizerem necessárias.

Art. 24. Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de junho de !987; 166' da Independência

e 99' da República. -JOSE SARNEY - José Fernando
Cirne Lima Eichenberg.

PROJETO DE LEI
N" 1.449. de 1988

(Do Sr. José Yunnes)

Institui o Código de Defesa do Consnmidor e dá
outras providências.
(Nos termos do art. 71. caput, combinado com
o art. 124. § 5" do Regimento Interno. anexe-se
ao Projeto de Lei n',· 1.149, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:

TiTULO 1
Conceitos Básicos, Política de Consumo

E Disposições Gerais

CAPÍTULO I
Dos Conceitos Básicos

Art. I" Consumidor é a pessoa natural ou jurídica
que, sem fins lucrativos adquire ou utiliza como destina
tário final, bens ou serviços.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coleti
vidade de pessoas, ainda que indetermináveis. que haja
intervindo ou esteja sujeita a intervir em relação de
consumo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 2" Fornecedor para os efeitos deste código,
é a pessoa natural ou jurídica que ofereça ou forneça
a consumidor, bem ou serviço.

Parágrafo único. Os grupos societários e as socie
dades coligads, controladoras e controladas, são solida
riamente responsáveis entre si pelas obrigações decor
rente deste código.

Art. 3" Considera-se fornecedor:
I - a Administração Pública;
H - as autarquias, empresas públicas, sociedades de

econômia mista e empresas sob controle estatal;
III - as fundações, públicas e privadas. instituídas

ou mantidas pelo poder pública;
IV - Os órgãos públicos, personalizados ou não. tais

como comissões, e consórçios governamentais e os orga
nismos binacionais ou multinacionais.

CAPÍTULO 11
Da Política de Proteção ao Consumidor

e Desenvolvimento do Consumo

Art. 4' Em todos os níveis do governo, serão execu
tados programadas de proteção ao consumidor e desen
volvimento do consumo.

O poder público zelará pelo respeito aos direitos fun
damentais do consumidor, especialmente quanto a:

I - acesso ao consumo de bens e serviços básicos
à toda à população;

II - qualidade do produto e serviços;
IH - segurança contra produtos ou serviços nocivos

à vida ou à saúde;
IV - informações corretas sobre as características de

produtos c serviços, de modo a permitir opção relativa
mente à sua natureza e preços;

V -atendimento do consumidor para fins de orien
tação e reclamação;

VI - indenização ao consumidor lesado, c reparação
à coletividade por dano ao consumidor;

VII - educação para o consumo.
Parágrafo único. Os Estados e Municípios mante

rão õrgão gratuito de atendimento, orientação e conci
liação dos consumidores.

Art. 5" Para execução da política de defesa do con
sumidor. o poder público:

a) manterá assistência judiciária gratuita para o con
sumidor carentc;

b) instituirá curadorias de proteção ao consumidor
no âmbito de Ministério Público;

c) Criará juizados especiais de pequenas causas:
d) Concederá estímulo ao associativismo, inclusive

mediante tratamento tributlirio favorecido para coope
rativas de consumo.

e) fiscalizará pesos e medidas, observada a compe
tência normativa da União.

Parágrafo único. A União, os estados e municípios
poderão fiscalizar preços e autuar os infratores, obser
vado seu prévio tabelamento pela 2utoridade compe
tente.

CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos dos Consnmidores

Art. 6,' São direitos biísicos dos consumidores:
I - a proteção de seus legítimos interesses econô

micos e sociais;
II - a proteção da vida, saúde e segurança contra

os riscos provocados por bens e serviços considerados
perigosos ou nocivos;

III - a informação adequada e clara sobre os dife
rentes e bens e serviços. como especificação co.. eta
de quantidades. características, qualidade e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem;

IV - a educação e divulgação sobre o consumo ade
quado dos bens e serviços, asseguradas a liberdade de
escolha e a igualdade nas contratações;

V - a proteção contra a publicidade enganosa, méto
dos comerciais agressivos, bem como contra práticas
e cláusulas abusivas no fornecimento de bens e serviços:

VT - a modificação das cláusulas contratuais que es
tabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão
por fatos supervenientes que as tornam excessivamente
onerosas;

VII - a efetiva prevenção e reparação de danos indi
viduais, coletivos e difusos;

VIII - o acesso aos órgãos judiciários e administra
tivos, com vistas à prevenção ou reparação de danos
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individuais, coletivos ou difusos, asseguradas a proleção
jurídica, administrativa e técnica aos necessitados:

IX - a facilitação da defesa de seus dircitos inclusive
com inversão, a seu favor, do ônus da prova;

X - a participação e consulta na formulação das polí
ticas que os afetam diretamente. e a representação de
seus interesses por intermédio das entidades públicas
ou privadas de proteção ou de defesa do consumidor;

XI - A adequada e eficaz prestação dos serviços pú
blicos em geral.

Art. 7" Os direitos previstos nesta lei não excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções interna
cionais de que o Brasil seja signatário, da legislação
interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas au
toridades administrativas competentes, bem como dos
que deirivem dos princípios gerais do direito, analogia,
costumes e equidade.

CAPÍTULO IV
Da Proteção ao Consumidor e

da Reparação dos Danos

SEÇÃO I
Da Proteção à Saúde e Sergurança

Art. 8' O~ bens e serviços Colocados no mercado
de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança
dos consumidores. exceto os considerados normais e
previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição,
obrigando-se os fomecedores em qualquer hipótese. a
dar as informações necessárias e adequadas a seu res
peito.

Art. 9' O Fornecedor de bens e serviços potencial
mente nocivos à saúde ou perigosos deverá, nos rótulos
e mensagens publicitárias, informar de maneira osten
siva, a respeito da sua nocividade ou periculosidade,
sem prejuízo, da adoção de outras medidas de segurança
cabíveis em cada caso concreto.

Art 10 O fornecedor de bens e serviços que, pos
teri'l' sua introduçãO no mercado de consumo,
tiver conhecimento da nocividade, periculosidade ou
riscos que apresentem, deverá comunicar o fato imedia
tamente aos consumidores e às autoridades competen
tes, para as devidas providências.

Art. 11. O bem ou serviço que, mesmo adequada
mente utilizado ou fruído, apresente grau desnecessário
de nocividade ou periculosidade será retirado imediata
mente do mercado pelo fabricante, importador ou co
merciante, bem como prestador de serviços, sempre
as mesmas sem prejuízo de outras responsabilidades
decorrentes de eventuais danos causados.

SEÇÃO 11
Da Responsabilidade por Danos

ArL 12. O fabricante, o comerciante e o impor
tador respondem, soiidaria e independentemente da
existência de culpa. pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto,
fabricação construção, montagem. fórmulas, manipu
lação, apresentação ou acondicionamento de seus bens,
bem como informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua utilização.

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

§ 2" E vedada estipulação contratual de claúsula
que impossibilite. exonere ou atenuea obrigação de in
denizar prevista neste artigo.

§ 3' Aquele que pagar ao prejudicado terá direito
de reclamar dos outros responsliveis segundo sua parti
cipação na causaçlio do dano.

§ 4" Quando a utilização do bem de consumo causar
dano irreparável a bem imóvel ou semovente do consu
midor, a indenização compreenderá o seu valor integral.

Art. 13. O fornecedor de serviços responde inde
pendentemente da existência de culpa,pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos rela
tivos à prestação de serviço, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

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

§ 2" Quando o serviço prestado causar dano irrepa
rável a bem móvel. imóvel ou semovente do consumidor
a indenização corresponderá ao seu valor int~aI.
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SEÇÃO III
Da Responsabilidade por Vício do Bem

Ar!. 1.4. O fabricante, o importador e o comercian
te dc bens de consumo durável, ou não-duráveis respon
dem solidariamente pelos vícios de qualidade que os
tornem impróprio ou inadequado ao consumo a que
se destinam ou lhe diminua o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade com as indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou
mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir
sem qualquer ônus a sua escolha:

a) a substituição do bem por outro da mesma espécie,
marca ou modelo em perfeitas condições de uso;

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

c) o abatimento proporcional do preço;
§ l' no caso de fornecimento de bens "in natura"

será responsável perante o conumidor o fornecedor ime
diato.

§ 2' Consideram-se impróprios ao uso e consumo:
a) os bens deteriorados, alterados, adulterados, ava

riados, falsificados, corrompido, fraudados, nocivos à
vida ou à saúde, perigosos ou, por qualquer outra razão
em desacordo com as normas regulamentares de fabri
cação, distribuição ou apresentação.

§ 3' A substituição do bem por outro da espécie,
marca ou modelo diverso somente será feita mediante
reposição ou restituição de eventual diferença de preço,
sem ônus para o consumidor.

Art. 15. O fabricante, o importador e o comercian
te respondem solidariamente pelos vícios de quantidade
do bem, sempre que seu conteúdo líquido for inferior
às indicações constante no rccipente, da embalagem,
rotulagem ou da mensagem publicitária, podendo o con
sumidor exigir, à sua escolha:

a) substituição do bem por outro da mesma espécie,
marca oiiltlOdelo, sem os aludidos vícios;

b) A Restituição imediata da quantia paga, moneta
riamente atualizada, sem prejuizo de eventuais perdas
e danos;

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

na pasagem ou medição não estiver aperindo segundo
os padrões oficiais, a responsabilidade é exclusiva do
fornecedor imediato.

SEÇÃO IV

Da Responsabilidade por Vícios dos Serviços

Ar!. 16. O fornecedor dc scrviços responde pelos
vícios de qualidade ou segurança que os tornem impró
prio ou inadequado ou lhes diminuam o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade com as
indicações constantes da oferta ou mensagem publici
tária, podendo o consumidor exigir à sua escolha:

a) a reexecução dos serviços, sem custo adicional e
quando cabível;

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

c) O abatimento proporciona! do preço.
§ l' A reexecução dos serviços poderá ser confiada

a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco
do fornecedor de serviços.

§ 2" Consideram-se impróprios os serviços nocivos
à saúde, perigosos. ou, por qualquer outra razão, em
desacordo com as normas regulamentares.

Art. 17. No fornecimento de serviço que tenha por
objeto a reparação de qualqucr bem considerar-se-á
implícita a obrigação do fornecedor de empregar com
ponentes de reposição adequados e novos. Permitin
do-se. nesta última parte a livre negociação.

Art. 18. Os Órgãos públicos, por si ou suas empre
sas, concessionárias ou soh qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.

Parágrafo único. No caso de descumprimento, total
ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, será
o fornecedor compelido a cumpri-las e a reparar os
danos causados na forma prevista JlO título III.
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SEÇÃO V
Da Prescrição

Art. 1.9. Prescreve em 180 dias, contados da cntre
ga do bem, a ação para haver abatimento do preço
do bem recebido com o vício redibitório, ou para rescin
dir o contrato e reaver o preço pago, mais perdas e
danos.

Art. 20. Preserevc em 180 dias, contados da data
do término da execuçãO, a ação para reclamar pelos
vícios aparente ou de fácil constatação, resultantes em
contratos de prestação de serviço, se prazo maior não
estiver previsto na legislação.

Parágrafo único. O JuÍz poderá, ao invés de fixar
uma indenização condenar o reclamado a pagar terceiro
que execute o serviço defeituoso ao consumidor lesado.

SESSÃO VI
Da Cobrança de Dívidas

Art. 21. Na cobrança de débitos ao consumidor é
proibida a utilização de afirmações falsas, incorretas
ou enganosas, bem como de qualquer tipo de procedi
mento que lhe traga receio quanto à sua integridade
física, ou exponha, injustificadamente, a ridfculo ou
interfira com seu descanso ou trabalho.

Parágrafo único. O infrator por perdas e danos, sem
prejuÍzo da Sanção Penal Cabível

SEÇÃO VII

Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores

Ar!. 22. O Consumidor, sem prejuízo do disposto
no art,73, terá acesso aos cadastros, fichas, registros
e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele,
bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ l' Os cadastros e dados de consumidores devem
ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de
fácil compreenção. Não podendo conter informações
relativas a período superior a cinco anos.

§ 2" A abertura de cadastro, e ficha, registro e da
dos pessoais e de consumo deverá ser comunicada por
escrito ao consumidor quando não solicitada por ele.

§ 3' O Consumidor, sempre que encontrar inexa
tidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua ime
diata correção. Devendo o arquivista informar sobre
a retificação àquelas que receberam as informações in
corretas.

§ 4" Às infrações ao Disposto neste artigo, apli
cam-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior.

§ 5' Os Bancos de Dados, Cadastros de Comumi
dor, Serviços de Proteção ao Crédito e atividades congê
nere são considerados entidades de caráter público para
os fins do art. 5, LXXII da República.

SEÇÃO VIII
Da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Art. 23. O Juiz desconsiderá a personalidade jurí
dica da sociedade ou do grupo societário que seu uso
causar lesão ao consumidor. A pedido da parte interes
sada o JuÍz determinarã que a efetivação da persona
lidade da pessoa jurídica recaia sobre o acionista contro
lador, o sócio majoritário, os sócios-gerentes ou os ad
ministradores societários.

CAPÍTULO V

Das Práticas Comerciais

SEÇÃO I

Da Oferta e Publicidade

Art. 24. Toda informação ou publicidade veiculada
por qualquer forma e meio dc comunicação com relação
a bens e serviços oferecidos ou apresentados obriga
o fornecedor c integra o contrato que vier a ser cele
brado.

Art. 25. A oferta, apresentação c publicidade do
fornecimento de bcns ou de serviços devem assegurar
aos consumidores informações corretas e claras sobre
suas características. bem como sobre os riscos que apre
seutem à sua saúde e segurança.

§ I" A publicidade deve ser veiculada de tal forma
que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique
como tal.

§ 2" É proibida toda publicidade capaz de induzir
o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou
perigosa li sua saúde ou segurança.
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§ 3° O fornecedor, na publicidade de seus bens ou
serviços, deixará à disposição dos consumidores os da
dos fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação
à mensagem, resguardado o segredo industrial.

Art. 26. Quando o fornecedor de bens ou serviços
se utilizar de publicidade enganosa, poderá ser pleiteada
indenização por danos sofridos, bem como a abstenção
de sua prática. sem prejuízo da contra-propaganda. que
pode ser imposta administrativamente ou judicialmen
te.

Parágrafo único. E enganosa qualquer modalidade
de informação ou comunicação de caráter publicitário,
inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir em erro
o consumidor. A respeito da natureza, características,
qualidade, quantidade, propriedade, origem e quais
quer outros dados s ,brc os bens e serviços divulgados.

Art. 27. O ônus da prova da veracidade e correção
da informação ou eOl'lunicação publicitária cabe ao for
necedor.

Art. 28. Se o fon ecedor de bens ou serviços recu
sar cumprimento à ofe ta, apresentação ou publicidade,
o consumidor poderá, à sua livre escolha:

a) exigir o cumprimento forçado da obrigação nos
termos da oferta, apre,entação ou publicidade;

b) aceitar outro benl ou prestação de serviço equiva
lente;

c) rescindir o contrato, com direito à restituição da
quantia eventualmente antecipada, acrescida de perdas
e danos.

Art. 29. O termo de garantia ou equivalente deve
csclarecer, de forma adequada, em que consiste. A ga
rantia não pode ter prazo de validade inferior ao prazo
de prescrição da ação civil correspondente.

Art. 30. Os fabricantes e importadores deverão as
segurar a oferta de componentes e peças de reposição
enquanto não cessar a fabricação ou importação do
bem.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou impor
tação, a oferta deverá ser mantida por período razoável
de tempo, em função da durabilidade do bem.

Ar!. 31. O consumidor pode desistir do contrato,
no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura
ou do recebimento do bem ou serviço, sempre que a
contratação de fornecimeuto de bens ou serviços ocor
rer fora do estabelecimento comercial, especialmente
por telefone. reembolso postal ou por efetuada da sua
residência, local de trabalho, estudo ou lazer.

§ 1" Se o comsumidor exercitar o direito de arre
pendimento previsto neste artigo, de valores eventual
mente pagos. a qualquer título, durante o prazo de
reflexão serão devolvidos imediato, monetarhimente
atualizados.

§ 2' Em caso de venda por teiefone ou reembolso
postal deve constar o nome do fabricante e cndereço
na embalagem, publicidade c em todos os impressos
utilizados na transação comercial. Na falta desses dados.
o veículo ou mídia responderá solidariamente, no caso
de baver alguma fraude ou insatisfação do cousumidor.

SEÇÃO II
Das Práticas Abusivas

Art. 32. É vedado ao fornecimento de bens e ser
viços:

I - condicionar o fornecimento de bem ou se serviço
ao fornecimento de outro bem ou serviço, bem como
a limites quantitativos:

II - recusar o atendimento li demanda dos consumi
dores, na exata medida de sua disponibilidade de esto
que, e ainda. de conformidade com os usos e costumes;

IIT -enviar ou entregar ao consumidor. sem solici
tação prévia, qualquer bem, ou fornecer qualquer servi
ço, ressalvada a remessa de amostras grátis;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do con
sumidor, tendo em vista sua idade. saúde. conhecimen
to ou condição social. para impor-lhe seus produtos
ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva~

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de
orçamento e autorização expressa do consumidor;

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos
lU e IV, os bens remetidos ou entregues são equipa
rados à amostra grátis. inexistindo obrigação de paga-·
mento, ou de despachá-lo em devolução.
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Art. 33. No caso de fornecimento de bens, ou de
serviços sujeitos ao regime de contro\c ou de tabela
mento de preço, os fornecedores deverão respeitar os
limites oficiais sob pena de não o fazendo responderem
pela restituição da quantia recebida em excesso, mone
tariamente atualizada, podendo o consumidor exigir,
à sua escolha, o desfazimento do negócio, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.

Art. 34. As infrações ao disposto nesta e na Scção
anterior, além das perdas e danos, indenização por da
nos morais, perda dos juros e de outras sanções cabíveis
ficam sujeitas à multa de natureza civil, proporcional
à gravidade da infração e à condição econômica do
interior, cominada pelo juiz na ação proposta por qual
quer dos legitimados à defesa do consumidor em juízo.

CAPÍTULO V.
Da Proteção Contf Jtual

SEÇÃO I
Das Cláusulas Abusivas

Art. 35. lJS contratos que [<'guiam as relações de
consumo não obrigarão os con, umidores se não lhes
for dada a oportunidade de tom~ . conhecimento prévio
e adequado de seu conteúdo, ou cos respectivos instru
mentos forem redigidos de forma que dificulte a com
preensão de seu sentido e obrigações.

§ I' Também não obrigam o consumidor as cláusu
las que, segundo as circunstâncias, e em particular, se
gundo a aparência global do contrato, venham após
sua conclusão a surpreendê-lo.

§ 2' As cláusulas contratuais serão interpretadas de
maneira mais favCiável ao consumidor.

§ 3' As declarações de vontade constante de escri
tos particulares, de pré-contratos relativos às relaçôes
de consumo, vinculam o fornecedor em benefício do
consumidor, ensejando inclusive execução específica,
nos termos do artigo 71 e parágrafo.

Art. 36. Reputam-se não escritas as cláusulas con
tratuais relativas ao fornecimento de bens e serviços
que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a respon
sabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natu
reza dos bens ou serviços fornecidos ou impliquem em
renúncia ou disposição de direitos;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reeembolso
da quantia já paga, nos casos previstos nesta lei;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;
IV - estabeleça obrigações consideradas iníquas lesi

vas, ou de qualquer modo abusivas, aos interesses dos
consumidores;

V -estabeleçam inversão do ônus da prova em pre
juízo do consumidor;

VI-indiquem previamente o árbitro com vistas ao
juízo arbitral;

VII - imponham mandatário ou representante para
concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consu
midor.

Parágrafo único. O Ministério público e qualquer
parte legítima podem pleitear em juízo a modificação
das condições gerais do contrato, sempre que ilegais,
abusivas, ou obscuras.

aI preço do bem ou serviço em moeda corrente nacio
nal;

b) montante dos juros de mora e da taxa anual de
juros;

c) acréscimos legalmente previstos;
d) número e periodicidade das prestações;
e) soma total a pagar, com e sem financiamento.
Parágrafo único, As multas de mora decorrentes

do inadimplemento de obrigação no seu termo não po
derão ser superiores a 10% do valor da prestação nos
dez primeiros dias de atraso, nem de 20% nos dias
subseqüentes.

§ 2' Fica assegurada ao consumidor a liquidação
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

§ 3' O fornecedor ficará sujeito a multa e perda
dos juros, além de outras sanções cabíveis, se descum
prir o disposto neste artigo.

Art. 38. Nos contratos de compra e venda de imó
veis ou móveis mediante pagamento em prestações,
bem como alienações fudiciárias em garantia. conside
ram-se não escritas as cláusulas que estabele,Çam a perda
total das prestações pagas, em benefício do credor que,
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em razão do inadimplemento, pleitear a rescisão do
contrato e a retomada do bem alienado.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no presente
artigo, o devedor inadimplente terá direito à compen
sação ou à restituição das parcelas quitadas à data da
rescisão contratual, descontada a vantagem econômica
auferida com a fruição.

Ar!. 40. Considera-se contrato de adesão aquele
cujo instrumento:

a) estiver redigido em termos previamente padroni
zados, aprovado por autoridade administrativa compe
tente;

b) houver sido prévia e unilateralmente redigido pelo
fornecedor.

Parágrafo único. Ê de essência do contrato de ade
são que a manifestação de vontade do consumidor limi
ta-se a aderir a todas suas cláusulas, sob pena de não
ceiebrar avença.

SEÇÃO II
Dos Contratos de Adesão

Ar!. 39. Os contratos de adesão serão reduzidos
em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis.
As cláusulas contraditórias, obscuras ou incompletas
serão interpretadas contra o estipulante,

CAPÍTULO VII
Das Sanções Administrativas

Art. 41. A União, os estados e o Distrito Federal
Legislarão concorrente sobre produção e consumo e
responsabilidade por danos ao consumidor

§ l' A competência da União limitar-se-á a estabe
lecer normas gerais, e não exclue a competência suple
mentar dos estados.

§ 2' Lei complementar nacional autorizará os esta
dos a legislar sobre questões específicas previstas em
artigo 22 da Constituição.

§ 3' A União, 05 estados, o Distrito Federal e os
municípios fiscalizarão, na forma da lei, o mercado de
consumo fixando sanções administrativas compatíveis
com o disposto neste artigo.

§ 4' A lei estabelecerá os critérios de fixação, por
decreto, dos padrões mínimos de higiene, segurança
e conforto dos consumidores nos estabelecimentos, pú
blicos ou privados, que atendam diretamente o público.

§ 5' Os órgãos oficiais de defesa do consumidor
poderão convoncar os fornecedores, mediante notifi
cação administrativa, sob pena de desobediência. para
que:

I - prestem informações sobre relação de consumo
objeto de reclamação;

II - compareçam às suas dependências em dia e hora
designados, para fins de conciliação.

Art. 42. A infração às normas de defesa do consu
midor fica sujeita, conforme o caso, às seguintes sanções
administrativas, independemente de outras previstas
em normas específicas e sem prejuízo das de natureza
civil e penal:

a) multa;
b) apreensão do bem:
c) inutilização do bem;
d) suspensão do fornecimento de bens e serviços;
e) revogação de concessão ou permissão de uso;
f) cassação de licença do estabelecimento ou de ativi

dades.
Art. 43. A pena de multa, gradua-se. de acordo

com a gravidade de infração, a vantagem auferida e
a condição econômica do fornecedor.

Ar!. 44. As penas de apreensão, de inutilização de
bens. de suspensão do fornecimento de um bem ou
serviço e de revogação da concessão ou permissão de
uso serão aplicadas pela administração quando forem
constatados vícios de segurança, qualidade ou de quan
tidade, bem como na hipótese, entre outras, de impro
priedade do bem ou serviço.

Art. 45. As penas da cassação de alvará de licença,
de interdição e de suspensão temporária da atividade,
serão aplicadas quando o estabelecimento industrial,
comercial ou profissional reincindir na prática das infra
ções de maior gravidade, previstas em lei.

Parágrafo único. A pena de intervenção adminis
trativa será aplicada às circunstâncias de fato desaconse
lharem a cassação de licença ou a interdição ou suspen
são de atividade.
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Art. 46. A imposição de contrapropaganda será
combinada quando o fornecedor incorrer na prática de
publicidade enganosa, nos termos do disposto no art.
26 e seu parágrafo único, desta lei, sempre as expensas
do infrator.

§ 1" A retificação será divulgada pelo responsável
no mesmo veículo de comunicação utilizado e com as
mesmas características empregadas, no que se refere
a duração, espaço, local e horário.

§ 20 Enquanto não promover a contrapropaganda,
o fornecedor, além da multa diária e outras sanções,
licará impedido de efetuar, por qualquer meio, publici
dade de seus bens ou serviços.

§ 3' As sanções administrativas serão impostas pela
autoridade competente, em procedimento administra
tivo, assegurando-se defesa ao fornecedor.

TÍTULO II
CAPÍTULO ÚNICO

Dos Crimes Contra as Relações de Consumo

Ar!. 47. Aos erimcs contra as relações de consumo
aplicam-se as disposições do Código Penal. em tudo
que for compatível com o disposto neste código.

Art. 48. Colo·car no mercado, fornecer ou expor
para fornecimento bens ou serviços impróprios:

Pena - Reclusão de dois a cinco anos e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de um a dois anos ou multa.
Art. 49. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre

a nocividade ou periculosidade de bens, nas embalagens
nos invólucros, recipientes ou publicidades:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
§ 1" Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de

alertar. mediante recomendações escritas ostensivas,
sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2' Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa.
Art. 50. Deixar de comunicar a autoridade compe-

tente e aos consumidores a nocividade ou periculosi
dade de bens cujo o conhecimento seja posterior a sua
colocação no mercado:

Pena - Reclusão de 2 a 5 anos e multa.
Parágrafo 1nico. Incorrerá nas mesmas penas quem

deixar de retirar do mercado, imediàtamente, quando
determinado pela autoridade competente, os bens noci
vos ou perigosos, na forma deste artigo.

Art. 51. Executar serviço de alto grau dc periculo
sidade, contrariando determinação de autoridade com
petente:

Pena - Reclusão de 2 a 5 anos e multa.
Art. 52. Fazer afirmação falsa ou enganosa. ou

omitir informação sobre a natureza, característica, qua
lidade, quantidade, segurança, desempenho. durabili
dade, preço ou garantia de bens ou serviços:

Pena - Reclusão de 2 a 5 anos e multa.
§ I' Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar

a publicidade,
§ 2" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de 1 a 2 anos ou multa.
Art. 53. Fazer ou promover publicidade que sabe

ou deveria saber ser enganosa:
Pena - Reclusão de 2 a 5 anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem

fizer ou promover publicidade de modo que dificulte
sua identificação imediata.

Art. 54. Fazer ou promover publicidade que sabe
ou deveria saber capaz de induzir o consumidor a se
comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde
ou segurança:

Pena - Reclusão de 2 a 5 anos c multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem
fizer ou promover publicidade sabendo-se incapaz de
atender à demanda.

Art. 55. Impedir ou dificultar o acesso do consu
midor às informações que sabe ele constem em cadas
tros, banco de dados, fichas e registros:

Pena - Reclusão de 1 a 4 anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem

deixar de informar o consumidor sobre a inserção de
informações sobre sua pessoa em cadastros, banco de
dados, fichas ou registros. quando não solicitadas por
escrito por ele.

Art. 56. Deixar de corrigir imediatamente informa
ção sobre consumidor constante de cadastro, banco de
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dados, fichas ou registros que sabe ou deveria ser ine
xata;

Pena - Reclusão dc 1 a 4 anos e multa.
Art. 57. São circunstâncias agravantes dos crimcs

tipificados nesta lei:
1-serem cometidos em época de grave crise econô

mica ou por ocasião de calamidade;
II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
IIl- dissimular-se a natureza ilícita do procedimen

to'
IV - quando cometidos;
a) por militar, funcionário, ou por pessoa cuja condi

ção econômico-social seja manifestamente superior à
da vítima;

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor
dc dezoito ou sessenta anos; ou de pessoas portadoras
de deficiência mental, interditadas ou não;

c) por proprictários, administradores ou diretores de
organizações comerciais com mais de dois estabeleci
mentos;

V - serem praticados em operações que envolvem
alimentos, medicamentos ou quaisquer outros bens ou
serviços essenciais.

Art. 58. A pcna de multa podcrá ser fixada em
até duas vezes o valor apurado ou estimado da vantagem
econômica auferida pelo cqndenado ou terceito a quem
o crime tenha beneficiado, ou então em proporção ao
dano causado.

Art. 59. Além das penas privativas de liberdade
e de multa, podem ser impostas, cumulativamente:

I - interdição temporária de direitos;
II - publicação em órgão de comunicação de grande

circulação ou audiência, às expensas do condenado,
de notícia sobre os fatos e a condenação;

III - perda de bens;
IV - prestação social alternativa;
V -suspensão de direitos.
Ar!. 60. O valor da fiança, nas informações de que

trata esta lei, será fixada pelo Juiz entre 100 (cem)
e 2.000(duas mil) OTN - Obrigações do Tesouro Na
ciona!.

Parágrafo único. Se assim recomcndar a situação
econômica do indicado ou réu, a fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade de seu valor mínimo;
b) aumentada pelo Juiz até vinte vezes.

TÍTULO 1II

Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 61. A dcfesa dos interesses e direitos dos con
sumidores c das vítimas poderá ser exercida cm juízo
individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida
quando se tratar de:

I _. interesses de direitos difusos, assim entendidos,
para efeitos desta lci, os transindividuais, de natureza
indivisível, de que scjam titulares pcssoas indctermi
nadas e ligadas por circunstâncias de fato;

Ir - interesses ou direitos coletivos, assim entendi
dos, para efeitos desta lei, os transindividuais de natu
reza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrá
ria por uma relação jurídica base;

m- interesses ou direitos individuais homogêneos,
assim entendidos os decorrentcs de origem COmum.

Art. 62. Para os fins do art. 61, § único, são legiti
mados concorrentemente:

I - o Ministério Público;
II - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito

Federal e os Territórios;
III - as entidades e órgãos da Administração Públi

ca, direta ou indireta, ainda que sem personalidade
jurídica, especificamente destinadas à defesa dos intc
rcsscs e dircitos protegidos por esta lei;

IV - as associações legalmente constituídas há pelo
menos um ano e que incluam entre seus fins institu
cionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por
esta lei.

§ l' Admitir-se-á o litisconsõrcio facultativo entre
os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defe
sa dos interesses e direitos de que cuida esta lei.
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§ 2' O Ministério Público podcrá aceitar, nos casos
previstos nesta lei, compromisso dos interessados que
será tomado por termo e terá eficácia de título executivo
extrajudicial.

§ 3' Cópia do termo do compromisso referido no
parágrafo anterior será enviada, no prazo improrro
gável de dez dias, pelo respectivo órgão ao Conselho
Superior do Ministério Público.

Ar!. 63. Para a defesa dos direitos e interesses pro
tegidos por esta lei são admissíveis todas as espécies
de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva
tutela.

Parágrafo único. Poderá ser ajuizada, pelos legiti
mados no artigo anterior, ação visando o controle abs
trato das condições gerais de contratos ilegais, abusivas
ou obscuras.

Art. 64. Na ação quc tenha por objeto o cumpri
mento de obrigações dc fazer ou não fazer, o juiz conce
derá a tutela específica da obrigação ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equiva
lente ao do adimplemento.

§ I' A conversão da obrigação em perdas e danos
somente será admissível se por elas optar o autor ou
se impossível a tutela específica ou a obtenção do resul
tado prático correspondentc.

§ 2:.' A indenização por perdas e danos se fará sem
prejuízo da multa (ar!. 287, do CPC).

§ 3' Sendo relevante o fundamento da demanda e
havendo justificado receio de ineficácia do provimento
final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente
ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4' O juiz poderá, na hipótese do § 3' ou na senten
ça, impor multa diária ao réu, independentemente de
pedido do autor, se for suficiente ou compatível com
a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimen
to do preceito.

§ 5' Para a tutela específica ou para obtenção do
resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar
as medidas nccessárias, tais como busca e apreensão,
remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra,
impedimento de atividades nocivas. além de requisição
de força policial.

Art. 65. Contra atos ilegais ou abusivos de pessoas
físicas ou jurídicas que lesem direito líquido e certo,
individual ou coletivo, previsto nesta lei, caberá ação
que se regerá pelas normas da lei do mandado de segu
rança.

Art. 66. Aplica-se o habeas data à tutela dos direi
tos do consumidor previsto no art. 22, e seus parágrafos
deste código.

Art. 67. Nas ações coletivas de que trata esta lei
não haverá adiantamento de custas, emolumentos, ho
norários periciais e quaisquer oútras despesas.

§ l' O Juíz condenará o autor a pagar ao réu os
honorários advocatícios. arbitrados na conformidade do
§ 4' do art. 20, do CPC, quando reconheccr que a
pretensão é manifestamente infundada.

§ 2' Em caso de litigãncia de má fé, a associação
autora e os diretorcs responsáveis pela propositura da
ação serão solidariamente condenados ao décuplo das
custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas
e danos.

Art. 68. As normas deste título aplicam-se, no que
for cabível, a outros direitos ou interesses difusos, cole
tivos e individuais.

Art. 69. Aplicam-se às ações previstas neste título
as normas do Código dc Processo Cicil e da Lei n'
7.347, dc 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita
ao inquérito civil, naquilo que não contrariem suas dis
posições.

CAPÍTULO II
Das Ações Coletivas para a Defesa

De Interesses Individuais Homogêneos

Art. 70. Os legitimados deque trata0 art. 61, pode
rão propor, em nome prórpio e no interesse das vítimas
ou seus sucessos, ações civil coletiva de responsabi
lidade pelos danos individuais sofridos, de acordo com
o disposto nos artigos seguintes.

Art. 71. O Ministério Público, se não ajuizar a
ação, atuará sempre como fiscal da lei.

Parágrafo único. Aplica-se à ação prevista no artigo
anterior o art. 5", §§ 20 e 3" da Lei n' 7.347 de 24
de julho de 1985.
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Art. 72. Ressalvada a competência da Justiça Fede
ral, é competente para a causa a justiça local:

I - no Foro do Diiltrito Fcderal, par~ os danos de
âmbito nacional;

II - no Foro da capital do Estado, no do Distrito
Federal ou no da capital do Território, para os danos
de âmbito regional, aplicando-se as regras do CPC aos,
casos de compctência concorrcntes;

III - no Foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer
o dano, quando de âmbito local.

Ar!. 73. Proposta a ação, será publicado edital a
fim de que os interessados possam intervir no processo
como litisconsortes, a publicação será feita, uma vez,
no órgão oficial e em dois jornais de grande circulação
na localidade do foro competente e será necessaria
mente acompanhada de ampla divnlgação pelos meios
idôneos de comunicação.

Art. 74. Em caso de procedência do pedido, a con
denação será genérica, fixando a responsabilidade do
réu pelos danos causados.

Art. 75. Tramitada em julgado a sentença conde
natória, será publicado edital, observado o disposto no
art. 73.

§ l' Decorrido o prazo de um ano sem habilitação
de interessados em número compatível com a gravidade
do dano, poderão os legitimados do art. 61 promover
a liquidação e execução da indenização devida.

§ 2' O produto da indenização devida, nos termos
do § anterior, será recolhido ao Fundo previsto no art.
13 da Lei n' 7.347 de 24 de julho de 1985.

Art. 76. A liquidação e a execução de sentença po
derão ser promovidas pela vítima e seus sucessores,
assim como pelos legitimados de que trata o art. 61
desta lei.

Ar!. 77. A liquidaçáo de sentença, que será por
artigos, poderá ser promovida no foro do domicílio do
liquidante, cabendo-lhe provar, tão-só, o dano e seu
montante.

Art. 78. A execução, quando promovida pelos legi
timados de que trata o art. 61 desta lei, poderá ser
coletiva, abrangendo as vítimas cujas indenizações já
tiverem sido fixadas em scntença de liquidação, sem
prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ l' A execução coletiva far-se-á com base em certi
dão das sentenças de liquidação, da qual deverá contar
a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2' É competente para a execução o juízo:
I - da liquidação da sentença ou da ação condena

tória, no caso de execução individual;
Il- da ação condenatória, quando coletiva a execu

ção.

Ar!. 79. Em caso dc concurso de créditos decor- .
rentes da condenação prevista na Lei n' 7.347, de 24
de julho de 1985, e das indenizações pelos prejuízos
individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas
terão preferência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste arti
go, a destinação da importância recolhida aos fundos
de proteção ao consumidor, ficará sustada enquanto
pendente de dccisão de segundo grau as ações de indeni
zação pelos danos individuais, salvo na hipótese de O

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente
para responder pela integralidade das dívidas.

CAPÍTULO III
Das Ações de Responsabilidade do

Fornecedor de Bens e Serviços

Art. 80. Na ação de responsabilidade civil no forne
cedor de bens e serviços, sem prejuízo do disposto nos
Capítulos I e II deste Título, serão observadas as seguin
tes normas:

I - A ação pode ser proposta no domicílio do autor;
II - o réu que houver contratado seguro de responsa

bilidade poderá chamar ao processo o segurador, veda
da a integração do contraditório pelo Instituto de Resse
guros no Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar
procedente o pedido condenará o réu nos termos dó
art. 80, do Código de Processo Civil.

Se o réu h"uver sido declarado falido, o síndico será
intimado a informar a existência de seguro de responsa
bilidade facultando-se, em caso afirmativo, o ajuiza
mento de ação de indenização diretamente contra o
segurador vedada a denunciação da lide ao Instituto
de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio
obrigatõrio com este.
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III - se as provas produzida demonstrarem a alta
periculosidade do bem que provocou o dano, bem como
grave imprudência, negligência ou imperícia do forne
cedor na aceitação de projeto industrial, ou na fabrica
ção, montagem ou acondicionamento do bem, poderá
o juiz, de ofício, aber.to o prazo de 'lO (dez) dias à
manifestação do réu, condená-lo ao pagamento de mul
ta de valor equivalente a, no mínimo 5.000 (cinco mil)
e, no máximo de 20.000 (vinte mil) OTN.

Art. 81. Os legitimados a agir na forma desta lei
poderão propor ação visando compelir o poder público
competente a proibir em todo o território nacional,
a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a
determinar alteração na composição, estrutura, fórmula
ou acondicionamento de bem cujo uso ou consumo re
gular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e
à incolumidade pessoal.

§ l' Os fornecedores poderão ingressar no feito co
mo assistentes.

§ 2" Deferida a prova pericial, os laudos do perito
e dos assistentes técnicos serão entregues diretamente
em cartório, no prazo máximo e improrrogável de 60

(sessenta) dias a contar do termo para a apresentação
de quesitos (ar!. 421, § 1', do CPC).

§ 3' Nas ações reguladas neste artigo não haverá
audiência de instrução e julgamento, salvo para esclare
cimentos do perito.

Não havendo audiência, colhidas as alegações finais,
os autos serão imediatamente conclusos. Em qualquer
hipótcse, o juiz terá o prazo máximo e improrrogável
de 30 (trinta) dias para proferir sentença, sob pena
de ser considerado negligente nos termos da lei.

§ 4' O retardamento pela autoridade competente,
por mais de 60 (sessenta) dias, do cumprimento de deci
são judicial com trânsito em julgado em ação de que
trata este artigo, configura crime de responsabilidade
nos termos da lei.

CAPÍTULO IV
Da Coisa JUlgada

Art. 82. Nas ações coletivas de que trata esta lei,
a sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado impro
cedente por insuficiência de provas, hipótese em que
qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com
idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. na hi
pótese do ineiso I do parágrafo único do ar!. 61;

II -ultra partes, mas limitadamente ao grupo, cate
goria ou classe, salvo improcedência por insuficiência
de provas, nos termos do inciso anterior, quando se
tratar da hipótese prevista no inciso H do parágrafo
único do art. 61:

IH - erga omnes, apenas no caso de procedência do
pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus suces
sores, na hipótese do inciso In do parágrafo único do
art. 6l.

§ l' Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos
I e n não prejudicarão interesses e direitos individuais
dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria
ou classe.

§ 2" Na hipótese prevista no inciso HI. em caso
de improcedência do pedido, os interessados que não
tiverem intervindo no processo como litisconsortes po
derão propor ação de indenização a título individual.

§ 3' Os efeitos da coisa julgada de que cuida o ar!.
16, combinados com o art. 13 da Lei n" 7.347, de 24
de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indeni
zação por danos pessoalmente sofridos, propostas indi
vidualmente ou na forma prevista nesta lei mas. se pro
cedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus suces
sores, que poderão proceder à liquidação e à execução,
nos termos dos arts. 75 a 78 desta lei.

§ 4' Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à
sentença penal condenatória.

Ar!. 83. As ações coletivas previstas nos incisos I
e II do parágrafo único do art. 61 não induzem litispen
dência para as ações individuais, ma~ os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os
incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os
autores das açõcs individuais, sc não for requerida sua
suspensão no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
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TÍTULO IV
Da Convenção Coletiva

Pró-Consumidor

Art. 84. As entidades civis de consumidores. e as
associações de fornecedores ou sindicatos de categoria
econômica são legitimados a regular, por convenção
escrita. relações de consumo que tenham por objeto
estabelecer condições de preço, de qualidade, de garan
tia, de reclamação c conciliação ou de volume de forne
cimento de bens e serviços.

§ 1" A convenção será depositada no órgão oficial
de defesa do consumidor no Estado e terá força de
lei perante os sócios ou membros filiados das entidades
signatárias. ...

§ 2' A convenção torna-se obngatóna a partir do
momento em que seu instrumento for protocolado em
órgão oficial.de defesa do consumidor.

§ 3' Não se exime de cumprir a convenção o forne
cedor que se desligar da entidade em data posterior
àquela em que o instrumento foi protocolado.

Ar!. 85. É lícito às partes signatárias da convenção
coletiva pró-consumidor fixarem sanções em caso de
descumprimento, inclusive para fins de autuação pelo
Poder Público.

TÍTULO V
Disposições Finais

Art. I' OpreâmbulodaLein'7.347,de24dejulho
de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"Disciplina a ação civil pública de responsabi
lidade por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico, assim
como a qualquer outro interesse difuso ou coletivo,
e dá outras providências."

Art. 2' Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art.
I' da Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985:

"IV - a qualquer outro interesse difuso ou cole
tivo."

Ar!. 3' O inciso II do art. 5' da Lei n" 7.347, de
24 de julho de 1985, passa a ter á seguinte redação:

"lI - inclua, entre suas finalidades institucio
nais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor,
ao patrimõnio artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso
ou coletivo."

Art. 4' O § 3' do ar!. 5' da Lei n' 7.347, de 24
de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"§ 3' Em caso de desistência infundada ou
abandono da ação por associação legitimada, o Mi
nistério Público ou outro legitimado assumirá a
titularidade ativa."

Art. 5" Acrescente-se os seguintc:;,s §§ 4', 5' e 6' ao
art. 5' da Lei n" 7.347, de 24 de julho· de 1985:

.. ~ 4' Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo
entre os Ministérios Públicos da União e dos esta
dos na defesa dos interesses e direitos de que cuida
esta lei.

§ 5" O Ministério Público poderá aceitar, aos
casos previstos nesta lei, compromissos dos interes
sados que será tomado por termo e terá eficácia
de título executivo extrajudicial.

§ 6° Cópia do termo do compromisso referido
no parágrafo anterior será enviada, no prazo im
prorrogável de dez dias, pelo respectivo órgão ao
Conselho Superior do Ministério Público."

Art. 6" O ar!. 15 da Lei n' 7.347, de 24 de julho
de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do
trânsito em julgado da sentença condenatória, sem
'que a associação autora lhe promova a execução,
deverá fazê-lo o Ministério Público ou outro legiti
mado."

Art. 7' Acrescente-se à Lei n' 7.347, de 24 de julho
de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se os se
guintes:

"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e
interesses difusos, coletivos e individuais, no que
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for cabível, os dispositivos do Título lU da Lei
n' , de de de 1989, que institui o
Código .de Defesa do Consumidor."

Art. 8' A competência prevista no art. 3° da Lei
n' 7.244, de 7 de novembro de 1984, não excederá a
50 (cinqüenta) vezes o salário mínimo vigente no País.

Parágrafo único. No prazo dc 180 dias, a contar
da publicação deste código, o Podcr Judiciário dos Esta
dos proporá lei de organização judiciária dispondo s?
bre o processo de execução nas ações de competênCia
do Juizado Especial de Pequenas Causas.

Art. 9' Este código entrará em vigor na data de
sua promulgação, revogadas as disposições em contrá
rio.

Justificação

1. Para os fins do art. 48 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, tenho a honra de apre
sentar ao Congresso Nacional o anexo projeto de lei
que "institui o Código de Defesa do Consumidor".

2. A proposição resulta de inestimáveis subsídios
doutrinários e legais constantes de anteprojeto em estu
do no âmbito do Conselho Nacional de Defesa do Con
sumidor - CNDC, órgão do Ministério da Justiça; de
outros valiosíssimos subsídios constantes de anteprojeto
elaborado em São Paulo por comissão conjunta da Se
cretaria de Defesa do Consumidor e do Ministério PÚ
blico estaduais; e de sugcstões aprovadas ao ensejo da
realização do IV Encontro Estadual de Entidades de
Defesa do Consumidor, promovido pelo Governo de
São Paulo, em novembro de 1988, através do Procon
- SP, órgão daquela Secretaria de Estado paulista.
De direito e de justiça, pois, destacar que o texto ora
apresentado traz a contribuição dos juristas Ada Pele
grini Grinover, Antonio Benjamin, Daniel Roberto
Fink, José Geraldo de Brito Filomeno, Kazuo Wata
nabe. Luiz Cyrillo Ferreira Júnior, Marcos Antonio de
Oliveira Ramos, Marcelo Gomes Sodré, Mariângela
Sarrubbo, Paulo Salvador Frontini, Zelmo Denari, Nel
son Nery Jr. e Roberto Durço.

3. O projeto divide-se em 5 títulos. No Título I
há 7 capítulos, versando, respectivamente, sobre "Con
ceitos Básicos dos Consumidores", "Da Proteção ao
Consumidor e da Reparação dos Danos", "Das Práticas
Comerciais", "Da Proteção Contratual" c "Das San
ções Administrativas".

No Título 11, em capítulo único, cuida-se "Dos Cri
mes Contra as Relações de Consumo".

O Título IH, versando sobre a "Defesa do Consu
midor em Juízo", contém quatro capítulos.

No Título IV cuida-se "Da Convenção Coletiva Pró
Consumidor" .

Segue-se o Título V com Disposiçpcs Finais.
4. Delimitando conceitos básicos, o Capítulo I do

Título I considera consumidor qualquer pessoa, natural
ou jurídica, que, sem fim lucrativo, adquire ou utiliza;
como destinatário final, bens ou serviços.

Por equiparação, enquadra-se como consumidor
qualquer coletividade de pessoas, ainda que indetermi
náveis, que haja intervindo ou esteja sujeita a intervir
em relação de consumo.

Sob a titulação de "fornecedor" figura a pessoa natu
ralou jurídica que ofereça ou forneça a consumidor
bem ou serviço.

Os grupos societários e as sociedades coligadas, con
troladoras e coligadas, irmanam-se sob o rótulo de "for
necedor", sendo solidariamente responsáveis entre si
pelas obrigações decorrentes do código.

Do mesmo modo, preceito expresso enquadra como
"fornecedor" a administração pública, as entidades da
administração indireta, fundações, órgãos públicos,
personalizados ou não, inclusive organismos binacionais
ou multinacionais.

Quanto à política de proteção do consumidor e de
descnvolvimento do consumo, o projeto exige que o
Podcr Público, em todos níveis de Governo, execute
programas de proteção do consumidor e desenvolvi
mento do consumo, respeitados os direitos dos consumi
dores, especialmente quanto ao acesso ao consumo de
bens básicos, qualidade e segurança de produtos e servi
ços, informação, atendimento e orientação, reparação
de danos e educação para o consumo,

5. Todas disposições do Título I primam por sua
originalidade, sc cnfocadas como matéria legislativa,
conquanto de há muito discutidas na doutrina:
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Interessa porém destacar a proposta de responsabi
lidade do produtor bem como a adoção do princípio
da desconsideração da personalidade jurídica, além da
figura da contrapropaganda, como sanção à propaganda
enganosa. No âmbito das sanções administrativas, cabí
vel quando não aconselhável a interdição do estabele
cimento ou cassação de alvará ou da licença de funciona
mento.

6. O Título II, "Das Infrações Penais", prescreve
sanções criminais a nove condutas de excepcional gravi
dade por atentarem contra valores humanos e econô
micos da maior relevância.

Dignas de nota são as sanções penais previstas, con
forme moderno elenco constante do art. 5', XLVI, da
Constituição da República.

7. Vastas inovações processuais despontam no Títu
lo III - Da Defesa do Consumidor em Juízo.

O anteprojeto. neste tópico, introduz férteis concep
ções sobre a inevitável repercussão processual dos direi
tos coletivos e interesses difusos. Registre-se aqui a
franca influência da Escola Processual de São Paulo,
representada pelo talento dos processualistas, profes
sores Ada Pelegrini Grinover e Kazuo Watanabe.

No Título IV cria-se nova figura de direito obriga
cional, intitulada "Convenção Coletiva Pró-Consumi
dor". A exemplo do Contrato Coletivo de Trabalho,
da CLT e das convenções de "Categoria Econômica"
e "De Marca", criadas pela Lei n' 6.729, de 28 de
novembro de 1979, pretende o projeto inovar o direito
privado instituindo essa nova modalídade plurilateral,
que obrigará associados e filiados de associações e sindi
catos, signatários de convenção destinada a regular rela
ções de consumo.

Busca-se, assim, fortalecer no plano do direito mate
rial as entidades civis, já altamente prestigiadas pelo
projeto no âmbito processual, tudo conforme sugestão
oferecida pela Secretaria de Defesa do Consumidor de
São Paulo, através de seu titular, Professor Paulo Salva
dor Frontini.

No Título V, as "Disposições Finais" proporcionam
os inevitáveis ajustes, no direito posto, por força da
nova Constituição e deste projeto, destacando-se a ele
vação da alçada dos Juizados de Pequenas Causas para
50 (cinqüenta) vezes o salário mínimo nacional, além
do comando para que, em sede de organização judiciá
ria, os Tribunais de Justiça dos Estados, em 180 dias,
proponham projeto de lei dispondo sobre o processo
de execução no Juizado Especial de Pequenas Causas.
- José Yunes, Deputado Federal, PMDB - SP.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988........................................................................
TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

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

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e
adotará. entre outras, as seguintes:

a} privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c} multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;

LXXII - conceder-se-á habeas-data:
a) para assegurar o conhecimento de informações re

lativas à pessoa do impetrante, constantes de registros
ou bancos de dados de entidades governamentais ou
de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administra

"I tivo;*

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

TÍTULO TIl
Da Organização do Estado

CAPíTULO II
Da União

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleito
ral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do traba
lho;

II - desapropriação;
III - requisições civis e militares, em caso de imi

nente perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunicações

e radiodifusão;
V -serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e ga

rantias dos metais;

VII - política de crétido, câmbio, seguros e transfe-
rência de valores;

VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial,

marítima, aérea e aeroespacial;

XI- trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e me-

talurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV: - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e

expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego

e condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Públi

co e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos
Territórios, bem como organização administrativa des
tes;

XVIII - sistema cstatístico, sistema cartográfico e
de geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia
da poupança popular;

XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos, mate

rial bélico, garantias, convocação e mobilização das po
licias militares e corpos de bombeiros militares;

XXII - competência da polícia federal e das policias
rodoviária e ferroviária federais;

XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;
XXV -registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII - normas gerais de licitação e contratação,

em todas as modalidades, para a administração pública,
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas de
governo, e empresas sob seu controle;

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, de
fesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá auto

rizar os Estados a legislar sobre questões específicas
das matérias relacionadas neste artigo.

LEIN'5.869
DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil

CAPíTULO II
Dos Deveres das Partes e
Dos Seus Procuradores

SEÇÃO IH
Das Despesas e das Multas

Ar!. '20:" 'A' ~~~i~~ç~' ~~~'ci~~~~á .~. ~~~~id;' .~. ;;~g~~
o vencedor as despesas que antecipou os honorários
advocatícios. Esta verba honorária será devida tam
bém, salvo casos em que o advogado funcionar e~ cau
sas próprias.
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§ l' O Juiz ao decidir qualqucr incidente em con
curso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2' As depesas abrange não só as custas dos atos
do processo, como também a indenização da viagem,
diária da testemunha, e remuneração do assistente téc
nico.

§ 3' Os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento
(20%) sobre o valor da condenação atendidos:

a) o grau do ato profissional;
b) o lugar de prestação de serviços;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho reali

zado pelo advogado e o tempo exigido para o seu ser
viço.

§ 4' Nas causas de pequeno valor e nas de valor
inestimável, bem como naquelas em que não houver
condenação ou for vencido a Fazenda Pública, os hono
rários serão fixados conforme apreciação legislativa do
Juiz, com diárias estabelecidas nas letras a e c do pará
grafo anterior.

§ 5' Nas ações de idenização por ato ilicito contra
pessoa, o valor da condenação será a soma das presta
ções vencidas com o capital necessário a produzir a
renda correspondente as prestações vincendas (ar!.
602), podendo estas ser pagas, também mensalmente,
nas forma do parágrafo segundo do referido art. 602,
inclusive em avaliação na folha de pagamento do deve
dor.

CAPíTULO VI
Da Intervenção de Terceiros

SEÇÃO IV
Do Chamamento do Processo

Art. 80. A sentença que julgar procedente a ação,
condenando os devedores, valerá como título executivo,
em favor do que satisfezer a dívida. para cxigí-Ia por
inteira, do devedor principal ou de cada um dos devedo
res, a sua quota, na proporção que lhe tocar.

TÍTUT
Do ProcediL~"IO Ordinário

CÁPITULO I
Da Petição Inicial

SEÇÃO II
Do Pedido

CAPÍTULO V
Do Julgamento conforme o estado do processo

SEÇÃO VII

Art. 421. O Juiz nomeará o perito.
§ l' Incumbe as partes dentre em cinco (5) dias

contados da intimação do despacho na nomeação do
perito.

I - Indicar o assistente técnico;
II - Apresentar quesitos;
§ 2' Havendo pluralidade de autores ou de réus

far-se-á a escolha pelo autor de processo de cada grupo,
ocorrendo empate decidirá na sorte.

LEI N' 6.729
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1979

Dispõe sobre a concessão comercial entre produ
tores distribuidores de veículos automotores de via
terrestre.

Art. I" A distribuição de veículos automotores, de
via terrestre. efetivar-se-á através de concessão comer
cial entre produtores e distribuidores disciplinada por
esta lei e, no que não a contrariem, pelas convenções
nela previstas e disposições contratuais.

Art. 2" Considera-se:
I - Produtor, a empresa industrial que realiza a fabri

cação ou montagem de veículos automotores;
Il- distribuidor, a empresa comercial pertencente

à respectiva categoria economica, que realiza a comer-·
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cialização de veículos automotores, implementos e com
ponentes novos, presta assistência técnica a esses produ
tos e exerce outras funções pertinentes à atividade;

IH - veículo automotor. de via terrestre, o automó
vel, caminhão, ônibus, trator. motocicleta e similares;

IV - implemento, a máquina ou petrecho que se aco
pia a veículo automotor, na interação de suas finali
dades;

V - componente, a peça ou conjunto integrante de
veículo automotor ou implemento de série;

VI - máquina agrícola, a colheitadeira. a debulha
dora, a trilhadeira e demais aparelhos similares destina
dos à agricultura, automotrizes ou acionados por trator
ou outra fonte externa;

VII -implemento agrícola. o arado. a grade. a roça
deira e demais petrechos destinados à agricultura.

§ l' Para os fins desta lei;

a) intitula-se também o produtor de concedente e
o distribuidor de concessionário;

b) entende-se por trator aquele destinado a uso agrí
cola, capaz também de servir a outros fins. excluídos
os tratores de esteira, as motoniveladoras e as máquinas
rodoviárias para outras destinaçôes;

c) caracterizar-se-ão as diversas classcs dc veículos
automotores pelas categoria econômicas de produtores
e distribuidores, e os produtos, diferenciados em cada
marca, pelo produtor e sua rede de distribuição. em
conjunto.

§ 2' Excetuam-se da presente lei os implementos
e máquinas agrícolas caracterizados neste artigo, inci50s
VI e VII, que não scjam fabricados ou fornecidos por
produtor definido no inciso L

Art. 3" ConstitJJi objeto de concessão;
I - a comercialização de veículos automotores, im

plementos e componentes fabricados ou fornecidos pelo
produtor;

H - a prestação de assistência técnica a esscs produ
tos, inclusive quando ao seu atendimento ou revisão;

III -o uso gratuito de marca do concedente, como
identificação.

§ 1" A concessão poderá, em cada caso:
a) ser estabelecida para uma ou mais classes de veícu

los automotores;
b) vedar a comcrcialização de vcículos automotores

novos, fabricados ou fornecidos por outro produtor.

§ 2' Quanto aos produtos lançados pelo conceden
te:

a) se forcm da mesma classe daquelcs compreendidos
na concessão, ficarão nesta incluídos automaticamente;

b} se forem de classe diversa. o concessionário terá
preferência em comercializá-los, se atender às condi
ções prescritas pelo concedente para esse fim.

§ 3" É facultado ao concessionário participar das
modalidades auxiliares de venda que o concedente pro
mover ou adotar, tais como consórcios, sorteios, arreda
mentos mercantis c planos dc financiamento.

Art. 4" Constitui direito do concessionário também
a comercialização de:

1- implementos e componentes novos produzidos
ou fornecidos por terceiros, respeitadas, quanto aos
componentes a disposição do art. R'

li - mcrcadorias de qualqucr natureza que se desti
nem a veículo automotor, implemento ou à atividade
da concessão:

III - veículos automotores e implementos usados de
qualquer marca.

Parágrafo único. Podefl{ o concessionário ainda co
mercializar outros bens e prestar outros serviços, com
patíveis com a concessão.

Art. 5" São inerentes à concessão:
I - área demarcada para o exercício das atividades

do conccssionário que não poderá operar além dos seus
limites:

H - distâncias mínimas entre estabelecimentos, de
concessionárias da mcsma rede, fixadas segundo critério
dc potencial de mercado.

§ 1" A área demarcada poderá conter mais de um
concessionário da mesma rede.

§ 2'.' Na eventualidade de venda de vekulo auto
motor ou inplementos novos a comprador domiciliado
em outra área demarcada, o concessionário que a tiver
efetuado destinará parte da margem de comcrcializaçáo
aos concessionários da árca do domicílio do adquirente.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il

§ J' Por deliberação do concedente e sua rede de
distribuição. o concessionário poderá efetuar a venda
de componentes novos fora de sua área demarcada.

§ 4" Poderá o concessionário abrir filiais. agências
ou dependências secundárias, circunscritas as distâncias
mínimas entre o estabelecimento de concessionários e
atendidas as condiçôes objeto de ajuste entre o produtor
e sua rede de distribuição.

Ar!. 6" É assegurado ao conccdcnte a contratação
de nova concessão:

I - se o mercado de veículos automotores novos da
marca, na area dcmarcada. apresentar as condições jus
tificativas da contratação que tenham sido ajustadas
entre o produtor e sua rede de distribuição;

H - pela necessidade de prover vaga de concessão
extinta.

§ 1" Na hipótese do inciso I deste artigo, o conce
dente dará aos respectivos concessionários da área de
marcada direito de preferência quanto à nova conces
são, o qual caducará pelo seu não exercí~i.o n~ prazo
de cento e oitenta dias, contando da nollftcaçao para
esse fim.

§ 2" A nova contrataçáo não poderá estabelecer em
coadições que de algum modo prejudiquem os conces
sionários da marca.

Art. 7" Compreendc-se na concessão a quota de
veículos automotores assim estabelecida:

I - o concedente estimará sua produção destinada
ao mercado interno, para o período anual subseqüente,
por produto diferenciado e consoante a expectativa de
mcrcado da marca;

II - a quota corresponderá a uma parte da produção
estimada. compondo-se de produtos diferenciados. e
independentes entre si, inclusive quanto às respectivas
quantidades;

III - o concedente e o concessionário ajustarão a
quota a que este caberá, consoante a respectiva capaci
dade empresarial e desempenho de comercialização e
conforme a capacidade do mercado de sua área demar
cada.

§ 1" O ajuste da quota independe dos estoques
mantidos pelo concessionário, nos termos da presente
lei.

§ 2" A quota será revista anualmente, podendo rea
justar-se conforme os elementos constantes dos incisos
deste artigo e a rotatividade dos estoques do conces
sionário.

§ 3" Em seu atendimento, a quota de veículos auto
motores comportará ajustamentos decorrentes de even
tual diferença entre a produção efetiva e a produção
estimada.

§ 4' É facultado incluir na ql'ota os veículos auto
motores comercializados através das modalidades auxi
liares de venda a que se refere o art. 3". § 3".

Ar!. W' Integra a concessão o índice de fidelidade
de compra de componentes dos veículos automotores
pelo ohjeto, facultado ao concessionário haver de ou
tros fornecedores até um quarto do valor dos compe
nentes que adquirir em cada ano.

Parágrafo único. Não estão sujeitas lIO índice de
fidelidade de compras ao concedente as aquisições quc
o concessionário fizer:

a) de acessório para veículos automotores;
b) de implementos de qualquer natureza e máquinas

agrícolas.
Art. 9' Os pedidos do concessionário e os forneci

mentos do concedente deverão correspondcr à quota
de veículos automotores e enquadrar-se no índice de
fidelidade de componentes.

§ I' Os fornecimentos do concedente se circunscre
verão a pedidos formulados por escrito e respeitarão
os limites mencionados no art. 10, §§ 1'" e 2"

§ 2" O concedente deverá atender ao pedido no
prazo fixado e, se não o fizer, poderá o concessionário
cancelá-lo.

S J' Se o concedente não atender os pedidos de
componentes, o concessionário ficará desobrigado do
índice de fidelidade a que se refere o art. 8', na propor
ção do desatendimento verificado.

Ar!. 10. O concedente poderá exigir do concessio
nário a manutenção de e.stoque proporcional à rotativi
dade dos produtos novos. objeto da concessão, e ade-
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quado à natureza dos clientes do cstabelecimento, res
peitados ?s limites prescritos nos §§ 1" e 2" seguintes.

§ I" E facultado ao concessionário limitar seu csto
que:

a) de veículos automotores em geral a sessenta e cin
co por cento e de caminhóes em particular a trinta
por cento da atrihvição mensal das respectivas quotas
anuais por produtos diferenciado, ressalvado o disposto
na alínea b seguinte;

b) de tratores, a quatro por cento da quota anual
de cada produto diferenciado:

c) de implementos, a cinco por cento do valor das
respectivas vendas que houver efetuado nos últimos
doze meses;

d) dc componentes. o valor que náo ultrapassa.o
"preço pelo qual adquiriu aqueles que vendeu a varejo
nos últimos três meses.

§ 2" Para efeito dos limitcs previstos no parágrafo
antcrior, em suas alíneas a e b, a cada seis meses será
comparada a quota com a realidadc do mercado do
concessionário, segundo a comercialização por este efe
tuada, reduzindo-se os referidos limites na proporção
de eventual difercnça a menor das vendas em relação
às atribuiçôes mensais, consoante os critérios estipu
lados entre produtor e sua rede de distribuição.

§ 3" O concedente reparará o concessionário do va
lor do cstoque de componentes que alterar ou deixar
de forneccr, mediante sua recompra por prcço atuali
zado à rede de distribuição ou substituição pelo sucedã
neo ou por outros indicados pelo concessionário, deven
do a reparação dar-se em um ano da ocorrência do
fato.

Art. 11. O pagamento do prcço das mercadorias
fornecidas pelo concedente não poderá ser exigido, no
todo ou em parte, antes do faturamento, salvo ajuste
diverso entre o concedente e sua rede dc distribuição.

Parágrafo único. Se o pagamento da mercadoria
preceder a sua saída, esta se dará até o sexto dia subs
qüente àquele ato.

Art. 12. O concessionário só poderá realizar a ven
da de veículos automotores novos diretamente a consu
midor, vedada a comcrcialização para fins dc revenda.

Parágrafo úmco. Ficam excluídas da· disposição des
te artigo:

a) operações entre concessionários da mesma rede
de distribuição que. em relação à respeictiva quota,
não ultrapassam quinze por cento quanto a cominhões
e dez por cento quanto aos demais veículos automo
tores;

b) }vendas que o concessionário destinar ao mercado
externo.

Art. 13. As mercadorias objeto da concessão deve
rão ser vendidas pelo concessionário ao preço fixado
pelo concedente.

Parãgrafo único. A esses preços poderá ser acres
cido o valor do frete, seguro e outros encargos variáveis
de remessa da mercadoria ao concessionário e deste
para o respectivo adquirente.

Art. 14. A margem de comercialização do conces
sionário nas mercadorias objeto da concessão terá seu
percentual incluído no. preço ao consumidor.

Parágrafo único. E vedada a redução pelo conce
dente da margem percentual de comercialização, salvo
casos excepcionais objeto de ajuste entre o produtor
e sua rede de distribuição.

Art. 15. O concedente poderá efetuar vendas dire
tas de veículos automotores:

I - independentemente da atuação ou pedido de
concessionário:

a) à Administração Pública, direta ou indireta. ou
ao Corpo Diplomático;

b) a outros compradores especiais, nos limites que
forem previamente ajustados com sua rede de distri
buição;

H - através da rede de distribuição;

a) às pessoas indicadas no inciso [, alínea a, incum
bindo o encaminhamento do pedido a concessionário
quc tcnha esta atribuição;

b) a frotistas de veículos automotores, expressamen
te caracterizados, cabendo unicamente aos concessio
nários objetivar vendas desta natureza;

c) a outro~ cO~'pradores especiais, facultada a qual
quer conceSSlOnano a apresentação do pedido.
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§ l' Nas vendas diretas, o concessionário fará jus
ao valor da contraprestação relativa aos serviços de
revisão que prestar, na hipótese do inciso L ou ao valor
da margem de comercialização correspondente à merca
doria vendida, na hipótese do inciso II deste artigo.

§ 2' A incidência das vendas diretas através de con
cessionário, sobre a respectiva quota de veículos auto
motores, será estipulada entre o concedente e sua rede
de distribuição.

Art. 16. A concessão compreende ainda o resguar
do da integridade da marca e dos interesses coletivos
do concedente e da rede de distribuição, ficando veda
das:

I - prática de atos pelos quais o concedente vincule
o concessionário a condição de subordinação econô
mica, jurídica ou administrativa ou estabeleça interfe
rência na gestão de seus negócios:

II - exigência entre concedente e concessionário de
obrigação que não tenha sido constituída por escrito
ou de garantia acima do valor e duração das obrigações
contraídas;

IH - diferenciação de tratamento entre concedente
e concessionário quanto a encargos financeiros e quanto
a prazo de obrigaçôes que se possam equipar.

Ar!. 17, As relações objeto desta Lei serão também
reguladas por convenção que, mediante solicitação do
produtor ou de qualquer uma das entidades adiante
indicadas, deverão ser celebradas com força de leI, en
tre:

I - as categorias econômicas de produtos e distribui
dores de veículos automotores, cada uma representada
pela respectiva entidade civil ou, na falta desta, por
outra entidade competente, qualquer delas sempre de
âmbito nacional, designadas convenções das categorias
econômicas;

II - cada produtor e a respectiva rede de distribui
ção, esta através da entidade civil de âmbito nacional
que a represente, designadas convenções da marca.

§ lo Qualquer dos signatários dos atos referidos
neste artigo poderá proceder ao seu registro no Cartório
competente do Distrito Federal e à sua publicação no
Diário Oficial da União, a fim de valerem contra tercei
ros em todo território nacional.

§ 2' Independentemente de convenções, a entidade
representativa da categoria econômica ou da rede de
distribuição da respectiva marca poderá diligenciar a
solução de dúvidas e controvérsias, no que tange às
relações entre concedente e concessionário.

Art. 18. Celebrar-se-ão convenções das categorias
econômicas para:

I - explicitar princípios e normas de interesse dos
produtores e distribuidores de veículos automotores;

II - declarar a entidade civil representativa de rede
de distribuição;

III - resolver, por decisão arbitral, as questões que
lhe forem submetidas pelo produtor e a entidade repre
sentativa da respectiva rede de distribuição;

IV - disciplinar, por juízo declaratório, assuntos
pertinentes às convenções da marca, por solicitação de
produtor ou entidade representativa da respectiva rede
de distribuição.

Art. 19. Celebrar-se-ão convenções da marca para
estabelecer normas e procedimentos relativos a:

I - atendimento de veículos automotores em garan
tia ou revisão (art. 3', inciso lI);

II - uso gratuito da marca do concedente (arl. 3",
inciso III);

III - inclusão na concessão de produtos lançados na
sua vigência e modalidades auxiliares de venda (art.
3", § 2', alínea a; § 3');

IV - comercialização de outros bens e prestação de
outros serviços (art. 4", parágrafo único);

V - fixação de drea demarcada e distâncias mínimas,
abertura de filiais e outros estabelecimentos (art. 5',
incisos I e lI; ~ 4");

VI - venda de componentes em área demarcada di
versa (art. 5". § 3");

VII - novas COncessões e condiçóes de mercado para
sua contratação ou extinção de concessão existente (art.
6', incisos I e lI); .

VIII - quota de veículos automotores. reajustes
anuais, ajustamentos cabíveis. abrangencia quanto a
modalidades auxiliares de venda (art. 7". §§ J", 2". 3"

'e 4") e incidência de vendas diretas (art. 15, § 2");
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IX - pedidos e fornecimentos de mercadoria (art.
9");

X - estoques do concessiondrio (art. 10 e §§ I" e
1").
<. XI - alteração de época de pagamento (art. 11);

XII - cobrança de encargos sobre o preço da merca
doria (art. 13, parágrafo único);

XIII - margem de comercialização, inclusive quanto
a sua alteração em casos excepcionais (arl. 14 e pará
grafo único), seu percentual atribuído a concessionário
de domicl1io do comprador (art. 5". § 2");

XIV - vendas diretas, com especificação de compra
dores especiais, limites das vendas pelo concedente sem
mediação de concessionário, atribuição de faculdade
a concessionários para venda à Administração Pública

e ao Corpo Diplomático, caracterização de frotista de
veículos automotores, valor de margem de comercia
lização e de contraprestação de revisões, demais regras
de procedimento (art. 15, § 1');

XV -regime de penalidades gradativas (arl. 22, §
1');

XVI - especificação de outras reparações (arl. 24,
inciso IV);

XVII - contratações para prestação de assístêneia
técnica e comercialização de componentes (arl. 28):

XVIII - outras matérias previstas nesta Lei e as que
as partes julgarem de interesse comum.

Art. 20. A concessão comercial entre produtores
e distribuidores de veículos automotores será ajustada
em contrato que obedecerá forma escrita padronizada
para cada marca e especificará produtos, área demar
cada, distância mínima e quota de veículos automo
tores, bem como as condições relativas a requisitos fi
nanceiros, organização administrativa e contábil, capa
cidade técnica, instalações, equipamentos e mão-de
obra especializada do eonccssionário.

Art. 21. A concessão comercial entre produtor e
distribuidor de veículos automotores será de prazo inde
terminado e somente cessará nos termos desta Lei.

Parágrafo único. O contrato poderá ser incialmente
ajustado por prazo determinado, não inferior a cinco
anos, e se tornará automaticamente de prazo indeter
minado se nenhuma das partes manifestar à outra a
intenção de não prorrogá-lo, antes de cento e oitenta
dias do seu termo final e mediante notificação por escri
to devidamente comprovada.

Art. 22. Dar-se-á a resolução do contrato:
I - por acordo das partes ou força maior;
II -pela expiração do prazo determinado: estabe

lecido no início da concessão, salvo se prorrogado nos
termos do artigo 21, parágrafo único;

III -por iniciativa da parte inocente, em virtude de
infração a dispositivo desta Lei, Jas convenções ou do
próprio contrato, considerada infração também a cessa
ção das atividades do contraente.

§ 1" A resolução prevista neste artigo, inciso III,
deverá ser precedida da aplicação de penalidades grada
tivas.

§ 2" Em qualquer caso de resolução contratual, as
partes disporão do prazo necessário à extinção das suas
relações e das operações do concessionário, nunca infe
rior a cento e vinte dias, contados da data da resolução.

Art. 23. O concedente que não prorrogar o contra
to ajustado nos termos do art. 21, parágrafo único,
tlcará obrigado perante o concessionário a:

I - readquirir-Ihe o estoque de veículos automotores
e componentes novos, estes em sua embalagem original,
pelo preço de venda à rede de distribuição, vigente
na data de rcaquisição;

II - comprar-lhe os equipamentos, máquinas, ferra
mental e instalações à concessão pelo preço de mercado
correspondente ao estado em que se encontrarem e
cuja aquisição o concedente determinara ou dela tivera
ciéncia por escrito sem lhe fazer oposiç,\o imediata e
documentada, excluída desta obrigação os imóveis do
concessionário.

Panígrafo único. Cahendo ao concessionário a ini
ciativa de nü" prorrogar o contrato. ficará desobrigado
de qualquer indenização ao concedente.

Arl. 24. Se o concedente der causa á recisão do
contrato de prazo indeterminado, deverá reparar o con
cesslonürio:
1- reacJljui,·inuo-llJe o estoque de veículos automo

tores. implementos e componentes novos, pelo preço
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de venda ao consumidor, vigente na data da rescisão
contratual;

II - efetuando-lhe a compra prevista ilO art. 23, inci
so lI:

III - pagando-lhe perdas e danos, à razão de quatro
por cento do faturamento projetado pa;a um período
correspondente à sorna de uma parte fIxa de deZOIto
meses e uma variável de três meses por qüinqüênio
de vigência da concessão, devendo a projeção tomar
por base o valor corrigido monetariamente do fatura
mento de bens e serviços concernentes a concessão que
o concessionário tiver realizado nos dois anos anteriores
à rescisão;

IV - satisfazendo-lhe outras reparações que forem
eventualmente ajustadas entre o produtor e sua rede
de distribuição.

Art. 25. Se a infração do concedente motivar a res
cisão do contrato de prazo determinado, previsto no .
art. 21, parágrafo lÍnico. o concessionário fará jus às
mesmas reparações estabelecidas no artigo anterior,
sendo que:

I -quanto ao inciso III, será a indenização calculada
sobre o faturamento projetado até o término do contra
to e, se a concessão não tiver alcançado dois anos de
vigência, a projeção tomará por basc o faturamcnto
até então realizado;

II - quanto ao inciso IV, serão satisfeitas as obriga
çõcs vincendas até o termo final do contrato rescindido.

Art. 26. Se o concessionário der causa à rescisão
do contrato, pagará ao concedente a indenização corres
pondente a cinco por cento do valor total das merca
dorias que dele tiver adquirido nos últimos quatro meses
de contrato.

Art. 27. Os valores devidos nas hipóteses dos arti
gos 23, 24, 25 e 26 deverão ser pagos dentro de sessenta
dias da data da extinção da concessão e. no caso de
mora, ficarão sujeitos a correção monetária e juros le
gais, a partir do vencimento do débito.

Art. 28. As contratações do concedente que te
nham por objctivo exclusivamente a prestação de assis
tência técnica ou a comercialização de componentes
dependerão de ajuste com a rede de distribuição de
veículos automotores e deverão, em qualquer caso, res
peitar os direitos e interesses desta.

Parágrafo único. As contratações a que se .refer~

este artigo serão aplicados, no que couber, os dispOSI
tivos desta lei.

Arl. 29. As disposições do art. 66 da Lei n' 4.728,
de 14 de julho de 1965, com a redação dada pelo Decre
to-Lei n' 911, de I" de outubro de 1969, não se aplicam
às operações de compra de mercadorias pelo concessió
nario, para fins de comercialização.

Art. 30. A presente lei aplica-se às situações exis
tentes entre concedentes e concessionárias, sendo consi
deradas nulas as cláusulas dos contratos em vigor que
a contrariem.

§ I' As redes de distribuição e os concessionários
individualmente continuarão a manter os direitos e ga
rantias que lhes estejam assegurados perante os respec
tivos produtores por ajustes de qualquer natureza, espe
cialmente no que se refere a àreas demarcadas e quotas
de veículo automotores, ressalvada a competência da
convenção da marca para modificação de tais ajustes.

§ 2' As entidades civis a que se refere o art. 17,
inciso lI, existentes à data em que esta lei entrar em
vigor, representarão a respectiva rede de distribuição.

Art. 31. Tornar-se-ão de prazo indeterminado. nos
termos do art. 21, as relações contratuais entre produ
tores e distribuidores de veículos automotores que já
tiveram somado três anos de vigência à data em que
a presente lei entrar em vigor.

Art. 32. Se não estiver completo o lapso de três
anos a que se refere o artigo anterior. o distribuidor
poderá optar:

I - pela prorrogação do prazo do contrato vigente
por mais cinco anos. contados na data em que esta
lei entrar em vigor:

II - pela conservação do prazo contratual vigente.
§ I' A opção a que se refere este artigo deverá

ser feita em noventa dias, contados da data em que
esta Lei entrar em vigor, ou até" término do contrato,
se menor prazo lhe resto r.
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Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1985; 164" da Independência

e 97' da República. - JOSÉ SARNEY - Fernando
Lyra.

Aprcsenta emenda snbstitntiva ao Projeto de Lei
n' 1.149/88, que institui o Código de Defesa do Con
sumidor.

Exeelentíssimo Senhor Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 53,
§ 1', do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
se digne de receber a inclu~a emenda substitutiva ao
Projeto de Lei n" 1.149/88, de minha autoria, encami
nhando-a ao Excelentíssimo Senhor Relator, para as
providências necessárias, no sentido de que a mesma
seja apresentada em substituição ao referido projeto,
eis que o altera em sua integralidade.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1988. - Depu
tado Geraldo Alckmin Filho.

EMENDA DO AUTOR
(Substitutiva)

Dê-se ao Projeto de Lei n" 1.149, de 1988, a seguinte
redação:

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I
Da Defesa do Consnmidor

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. I' Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
sem fins lucrativos que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equiparam-se a consumidor a mi
croemoresa. hpm p.omo a coletividade de pessoas, ainda.

rável ao autor, mas será devida desde o dia em que
se houver configurado o descumprimento.

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a inde
nização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais
de que participarão nece~sariamenteo Ministério Públi
co e representantes da comunidade, sendo seus recursos
destinados à reconstituição dos bens lesado~.

Parágrafo único, Enquanto o fundo não for regula
mentado, o dinheiro ficará depositado em estabeleci
mento oficial de crédito, em conta com correção mone
tária.

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo
aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito
em julgado da sentença condenatória, sem que a asso
ciação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo
o Ministério Público.

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga
omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por
deficiência de provas, hipótese em que qualquer legiti
mado poderá intentar outra ação com idêntico funda
mento, valendo-se de nova prova.

Art. 17. O juiz condenará a associação autora a
pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na
conformidade do § 4' do artigo 20 da Lei n' 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
quando reconhecer que a pretensão é manifestamente
infundada.

Parágrafo único. Em caso de litigância de má fé,
a associação autora e os diretores responsáveis pela
propositura da ação serão solidariamente condenados
ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade
por perdas e danos.

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários peri
ciais e quaisquer outras despesas.

Art. 19. Aplica-se â ação civil pública, prevista nes
ta lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei
n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que
não contrarie suas disposições.

Art. 20. O fundo de que trata o artigo 13 desta
lei será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo
de 90 (noventa) dias.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

§ 2" Se a opção não se realizar, prevalecerá o prazo
contratual vigente.

§ 3' Torna-se-á de prazo indeterminado, nos ter
mos do art. 21, o contrato que for prorrogado até cento
e oitenta dias antes do vencimento dos cinco anos, na
hipótese do inciso I, ou até a data do seu vencimento,
na hipótesc do inciso 11 ou do § 2', deste artigo.

§ 4' Aplicar-se-á o disposto no art 23, se o contrário
não for prorrogado nos prazos mencionados no pará
grafo anterior.

Art. 33. Esta lci cntrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEI N" 7.244.
DE 07 DE NOVEMBRO DE 1984.

Dispõe sobre a criação e o funcionamento do Juí
zado Especial de Pequenas Causas.

O Presidente da Rcpública faço sabcr que o Con
gresso Nacional decretará e eu sanciono a seguinte Lei:

I
DISPOSIÇÕES GERAIS

.. ·A;i.··3~" 'C~~~'id~;~'~:~~' ~~~~;~. d~' ';~d~~;d~' ;~i~;
econômico as que versem sobre direitos patrimoniais
e decorram de pedido que, à data do ajuizamento, não
execeda a 20 (vinte) vezes o salário mínimo vigente
no País e tenha por objeto:

I - a condcnação cm dinheiro;
II - a condenação a entrega de coisa certa móvel

ou ao cumprimento de obrigação de fazer, a cargo de
fabricantes ou fornecedor de bens e serviços para con
sumo:

IH - a descontituição e a declaração e nulidade de
contrato relativo a coisas móveis e semoventes.

§ l' Esta lei não se aplica às causas de natureza
alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda
Pública nem as relativas a acidentes do trablho, a resí
duos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que
de cunho patrimonial.

§ 2' A opção pelo procedimento previsto nesta Lei
importará em renúncia ao crédito excedente ao limite
estabelecido neste artigo, excetuada a bipótese de conci
liação.

LEI N' 7.347,
DE 24 DE JULHO DE 1985

Disciplina ação civil pública de responsabilidade
por danos causados ao meio ambicnte, ao comu
midor, a bens e direitos do valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico (vetado), e dá ou-
tras providências. .

O Presidente da República. faço saber que o Con
gresso Nacional dccreta e cu sanciono a seguinte lei:

Art. l' Regem-se pelas disposições desta lei, sem
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade
por danos causados:

I -ao meio ambiente:
II - ao consumidor;
HI - a bens e direitos de valor artístico, estético,

histórico, turístico e paisagístico.
IV - (vetado).
Art. 2' As ações previstas nesta lei serão propostas

no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá
competêucia funcional para processar e julgar a causa.

Art. 3' A ação civil poderá ter por objcto a conde
nação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer.

Art. 4' Poderá ser ajuizada ação cautelar para os
fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao
meio ambicnte, ao consumidor, aos bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
(vetado).

Art. 5' A ação principal e a cautelar poderão ser
propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos
Estados e Município~. Poderão também ser propostas
por autarquia, empresa pública fundação, sociedade de
economia mi~ta ou por associação que:

I - esteja constituída há pelo menos um ano, nos
tcrmos da lei civil;

H -inclua, entre suas finalidades institucionais, a
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patri
mônio artístico, estético, histórico, turístico e paisa
gístico (vetado).

§ l' O Ministério Público, se não intervier no pro
cesso como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal
da lei.

§ 2" Fica facultado ao Poder Público e a outras asso
ciações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se
como litisconsortes de qualquer das partes.

§ 3" Em caso de desistência ou abandono da ação
por associação legitimada. o Ministério Público assu
mirá a titularidade ativa.

Art. 6" Qualquer pessoa poderá e o servidor públi
co deverá provocar a iniciativa do Ministério Público
ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam
objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de
convicção.

Art. 7' Se, no exercício de suas funções, os juízes
e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças
ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 8' Para instruir a inicial, o interessado pode
rá requerer às autoridades competentes as certidões
e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas
no prazo de 15 (quinze) dias.

§ l' O Ministério Público poderá instaurar, sob sua
presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer
organismo público ou particular, certidões, informa
ções, exames ou periciais, no prazo que assinalar, o
qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.
. § 2' Somente nos casos em que a lei impuser sigilo,
poderá ser negada certidão ou informação, hipótese
em que a ação poderá ser proposta desacompanhada
daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.

Art. 9' Se o órgão do Ministério Público, esgotadas
todas as diligências, se convencer da inexistência de
fundamento para a propositura da ação civil, promoverá
o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças
informativas, fazendo-o fundamentadamente.

§ l' Os autos do inquéritos civil ou das peças de
informações arquivadas serão remetidos, sob pena de
se incorrer em falta grave, no prazo do 3 (três) dias,
ao Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2' Até que, em sessão do Conselho Snperior do
Mini~tério Público, seja homologada ou rejeitada a pro
moção de arquivamento poderão as associações legitI
madas apresentar razões escritas ou documentos, que
serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às
peças de informação.

§ 3' A promoção de arquivamento será subemetida
a exame e deliberação do Con~elho Superior do Minis
tério Público, conforme dispuser o seu Regimento.

§ 4' Deixando o Conselho Superior de homologar
a promoção de arquivamento, designará, desde logo,
outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento
da ação.

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de re
clusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10
(dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a
omissão do dados técnicos indispensáveis à propositura
da ação civil, quando requisitados pelo Ministério PÚ
blico.

Art. !l. Na ação que tenha por objeto o cumpri
mento de obrigação de fazer ou não fazer, a juiz deter
minará o cumprimento da prestação da atividade devido
ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução
específica ou de cominação de multa diária, se esta
for suficiente ou compatível, independentemente de re
querimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar,
com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a
agravo.

§ l' A requerimento de pessoa jurídica de direito
público intcressada e para evitar grave lesão â ordem,
â saúde, à segurança e à economia pública, poderá o
presidente do tribunal a que competir o conhecimento
do respectivo recurso suspender a execução da liminar,
em decisão fundamentada da qual caberá agravo para
uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias
a partir da publicação do ato.

§ 2" A multa cominada liminarmente só será exigí
vel do réu após o trânsito em julgado da decisão favo-
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que indetermináveis, que se encontre sujeita ou pro
pensa a intervir nas relações de consumo.

Art. 2' Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que desenvolve atividades de produ
ção, montagem, transformação, importação, distribui
ção ou comercialização de produtos e prestação de ser
viços.

§ l' Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel,
material ou imaterial, inclusive os de natureza bancária,
financcria, de crédito e securitária.

§ 2' Serviço é qualquer atividade fornecida no mer
cado de consumo, mediante remuneração, salvo as de
correntes das relações de caráter trabalhista.

CAPÍTULO II
Dos Direitos Básicos dos Consumidores

Art. 3' São direitos dos consumidores:
I - A proteção da vida, saúde e segurança contra

os riscos provocados por produtos e serviços conside
rados perigosos ou nocivos;

II - A informação adequada e clara sobre os dife
rentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, qualidade e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem.

III - A educação e divulgação sobrc o consumo ade
quado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade
de escolha e a igualdade nas contratações;

IV - A proteção contra a publicidade enganosa, mé
todos comerciais agressivos, bem como contra práticas
e cláusulas abusivas no fornecimento de produtos e ser
viços;

V - A modificação das claúsulas contratuais que es
tabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão
por fatos supervenicntcs que as tornem excessivamente
onerosas;

VI - A efetiva prevenção e reparação de danos indi
viduais, coletivos e difusos;

VI! - O acesso aos órgãos judiciários e administra
tivos, com vistas à prevenção ou reparação de danos
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção
jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos;
IX - A participação e consulta na formação das polí

ticas que os afetem diretamente, e a representação de
seus intereses por intermédio das entidades públicas
ou privadas de proteção ou defesa do consumidor;

X - A adequeda e eficaz prestação dos serviços pú
blicos em geral.

Art. 4" Os direitos previstos nesta lei, de ordem
pública e interesse social, são irrenunciáveis e indispo
níveis e não excluem outros decorrentes de tratados
ou convenções internacionais de que o Brasil seja signa
tário, da legislação interna ordinária, de regulamentos
expedidos pelas autoridades administrativas competen
tes, bem como dos que derivem dos princípios gerias
de direito, analogia, costumes e eqüidade.

CAPÍTULO UI
Da Proteção ao Consumidor e da

Reparação dos Danos

SEÇÃO I
Da Proteção à Saúde e segurança

Art. 5' Os produtos e serviços colocados no mer
cado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou
segurança dos consumidores, exceto os considerados
normais e previsíveis em decorrência de sua natureza
e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer
hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas
a seu respeito.

Art. 6' O fornecedor de produtos e serviços poten
cialmente nocivos à saúde ou perigosos deverá, nos
rótulos e mensagens publicitárias, informar, de maneira
ostensiva, a respeito da sua nocividade ou periculo
sidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabí
veis em cada caso concreto.

Art. 7" O fornecedor não poderá colocar no mer
cado de consumo produto ou serviço que sabe ou deve
ria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculo
sidade à saúde ou segurança,

Parágrafo único. O fornecedor de produtos e servi
ços que, posteriormente à·sua introdução no mercado
de consumo, tiver conhecimento da nocividade, pericu
losidade ou riscos que apresentem, deverá comunicar

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

o fato imediatamente aos consumidores e às autoridades
competentes, para as devidas providências.

Art. 8' O produto ou serviço que, mesmo adequa
damente utilizado o fruído, apresente alto grau de noci
vidade ou periculosidade será retirado imediatamente
do mercado pelo fabricante, importador ou comercian
te, de maneira solidária, bem corno pelo prestador de
serviços, sempre às suas expensas, sem prejuízo de ou
tras responsabilidades decorrentes de eventuais danos
causados.

SEÇÃO I!
Da Responsabilidade pelo ]Fato do Produto

Art. 9" O fabricante, o comerciante e o importador
respondem, solidária e independentemente da existên
cia de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fa
bricação, construção. montagem, fórmulas, manipula
ção, apresentação ou acondicionamento de seus produ
tos, bem como por informações insuficientes ou inade
quadas sobre sua utilização.

§ l' Para os efeitos deste artigo, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.

§ 2' É vedada a estipulação contratual a cláusula
que imposibilite, exonere ou atenue a obrigação de in
denizar prevista neste artigo.

§ 3' Aquele que pagar ao prejudicado terá direito
de repetir dos outros responsáveis, segundo sua partici
pação na causação do dano.

§ 4' Quando a utilização do produto causar dano
irreparável a bem móvel, imóvel ou semovente do con
sumidor a indenização compreenderá o seu valor inte
gral.

§ 5' Se comprovda a alta periculosidade do produto
que provocou o dano, bem como grave imprudência,
negligência ou imperícia do fornecedor será devida mul
ta civil de até 20.000 (vinte mil) OTN.

SEÇÃO III

Da Responsabilidade pelo Fato do Serviço

Art. lO. O fornecedor de serviços responde, inde
pendentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos rela
tivos à prestação dos serviços, bem como por informa
ções insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

§ l' Para os efeitos deste artigo, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.

§ 2' É vedada a estipulação contratual de cláusula
que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de
indenizar prevista neste artigo.

§ 3' Aquele que pagar ao prcjudicado terá direito
de repetir dos outros responsáveis, segundo sua partipa
ção na causação do dano.

§ 4' Quando o serviço prestado causar dano irres
parável a bem móvel, imóvel ou semovente do consu
midor, a indenização correspondente ao seu valOT inte
gral.

SEÇÃO IV
Da Responsabilidade por Vício do Produto

Art. 11. O fabricante, o importador e o comercian
te de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que
os tornem impróprios ou inadel.luados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminua o valor. assim como
por aqueles decorrentes da disparidade com as indica
ções constantes do recipiente, de embalagem, rotula
gem ou mensagem publicitária, podendo o consumidor
exigir, sem qualquer ônus, à sua escolha:

I) a substituição do produto por outro da mesma
espécie, marca ou modelo, em perfeitas condições de
uso;

lI) a restituiçãn imediata da quantia paga, moneta
riamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas
e danos;

III) o abatimento proporcional do preço;
IV) o conserto do produto.
§ 1" No caso de fornecimento de produtos in natura

será responsável perante o consumidor o fornecedor
imediato.

§ 2' Consideram-se impróprios ao uso e consumo:
I) os produtos cujos prazos de validade estejam ven

cidos;
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lI) os produtos deteriorados, alterados, adulterados,
avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, noci
vos à vida ou à saúde, perigosos ou, por qualquer outra
razão, em desacordo com as normas regulame,jtares
de fabricação, distribuição ou apresentação.

§ 3' A substituição do produto por outro de espé
cie, marca ou modelo diversos somente será feita me
diante reposição ou restituição de eventual diferença
de preço.

Art. 12. O fabricante, o importador e o comeri
cante respondem solidariamente pelos vícios de quanti
dade do produto, sempre que seu conteúdo líquido for
inferior às indicações constantes do recipiente, da emba
lagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, caben
do ao consumidor exigir, à sua escolha:

I) a substituição do produto por outro da mesma
espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

lI) a restituição imediata da quantia paga, moneta
riamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas
e danos;

UI) o abatimento proporcional do preço.
Parágrafo único. Quando o instrumento empregado

na passagem ou medição não estiver aferido segundo
os padrões oficiais. a responsabilidade é exclusiva do
fornecedor imediato.

SEÇÃO V
Da Responsabailidade por Vício do Serviço

Art. 13. O fornecedor de serviços responde pelos
vícios de qualidade ou de segurança que os tornem
impróprios ou inadequados ou lhes diminuam o valor.
assim como por aqueles decorrentes da disparidade com
as indicações constantes da oferta ou mensagem publici
tária, podendo o consumidor exigir à sua escolha:

I) a reexecução dos serviços sem custos adicional e
quando cabível;

II) a restituiçáo imediata da quantia paga, moneta
riamente atualizada, sem prejuízo de eventual perdas
e danos;

III) o abatimento proporcional do preço.
§ I' A reexecuç"j dos serviços poderá ser confiada

a terceiros. devidamente capacitados, por conta e risco
do fornecedor.

§ 2" Consideram-se impróprios os serviços nocivos
à saúde, perigosos, ou, por qualquer outra razão, em
desacordo com as Ilormas regulamentares.

Art. 14. No fornecimento de serviço que tenha por
objeto a reparação de qualquer produto considerar-se-à
implícita a obrigação do fornecedor de empregar com
ponentes adequados e novos, permitindo-se, nesta últi
ma parte, a livre negociação.

Art. 15. Os órgãos público;, por si ou suas empre
sas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a forne
cer serviços adequados, eficientes. seguros e, quanto
aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, to
tal ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las c
a reparar os danos causados, na forma prevista no Título
III.

SEÇÃO VI
Da Prescrição

Art. 16. Prescreve em 180 (cento e oitenta) dias
o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil
constatação dos produtos e serviços, contados da entre
ga efetiva dos produtos ou do término da execução
dos serviços.

§ 1" Interrompem a prescrição:
I) a reclamação formalizada perante os órgãos ou

entidades com atribuições de defesa do consumidor;
II - a instauração de inquérito civil.
§ 2' Quando os produtos ou serviços forem forne

cidos mediante termo de garantia, a contagem do prazo
previsto no presente artigo inicia-se a partir do seu tér
mino.

§ 3" A reclamação formulada pelo consumidor pe
rante o fornecedor de produtos e serviços, suspende
a prescrição até a resposta negativa correspondente,
que deve ser transmitida de forma inequívoca.

§ 4" Tratando-se de vício oculto, o prazo prescri
donal inicia-se no momento em que ficar evidenciado
o defeito.
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Art. 17. A prescrição do direito à reparação pelos
danos causados por defeitos dos produtos ou serviços,
prevista no Capítulo anterior, rege-se pelo art. 177 do
Código Civil, iniciando-se a contagem do prazo a partir
da manifestação do dano.

SEÇÃO VII
Da Cobrança de Dívidas

Art. 18. Na cobrança de débitos ao consumidor é
proibida a utilização de afirmações falsas, incorretas
ou enganosas, bem como de qualquer tipo de procedi
mento que lhe traga receio quanto à sua integridade
física, o exponha. injustificadamente, a rídiculo ou in
terfira com seu descanso ou trabalho.

Parágrafo único. As infrações ao disposto neste arti
go, além de perdas e danos, indenização por danos
morais, perda dos juros e outras sanções cabíveis, ficam
sujeitas a multa de natureza civil, proporcional à gravi
dade da infração e à condição econômica do infrator,
cominado pelo juiz na ação proposta por qualquer dos

. legitimados à def(.'3a do consumidor em juízo.

SEÇÃO VIII
Dos Bancos de Dados e Cadastros

De Consumidores

Art. 19. O consumidor, sem prejuízo do disposto
no art. 70, terá acesso aos cadastros, fichas, registros
e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele,
bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1" Os cadastros e dados de consumidores devem
ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de
fácil compreensão, não podendo conter informações
relativas a período superior a cinco ano.

§ 2'" A abertura dc cadastro, ficha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escri
to ao consumidor quando não solicitada por ele.

§ 3" O consumidor, sempre que encontrar inexa
tidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua ime
diata correção, devendo o arquivista informar sobre
a retificação àqueles que receberam as informações in
corretas.

§ 4' Os bancos de dados, cadastro de consumidores
e congêneres são considerados entidades de caráter pú
blico para os fins de direito.

§ 5" Às infrações ao disposto neste artigo aplicam
se as mesmas sanções previstas no parágrafo único do

'artigo anterior.

SEÇÃO IX
Da Extensão Subjetiva da Responsabilidade

Art. 20. Os sócios-gerentes e administradores so
cietários não respondem pelas obrigações imputadas
à empresa, exceto pelas de indenizar previstas nas Se
ções U, IH, IV e V deste capítulo, solidária e ilimitada
mente, nos casos de insolvência, falência, encerramento
ou inatividade da pessoa jurídica.

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO I
Da Oferta e Publicidade

Art. 21. Toda informação ou publicidade, suficien
temente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio
de comunicação com relação a produtos e serviços ofe
recidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar integrar o contrato que
vier a ser celebrado.

Art. 22. Na oferta e apresentação de produtos ou
serviços, o fornecedor deve informar os consumidores
de modo correto, claro, preciso, ostensivo e em língua
portuguesa sobre as características, qualidade, quanti
dade, composição, preço, garantia, prazos de validade
e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos
que apresentem à saúde e segurança.

Ar!. 23. Os fabricantes e importadores deverão as
segurar a oferta de componentes e peças de reposição
enquanto não cessar a fabricação ou importação do
produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou impor
tação, a oferta devcrá ser mantida por período razoável
de tempo, em função da durabilidade do produto.

Art. 24. O consumido'r pode desistir do contrato,
no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura
ou do recebimento do produto ou serviço, sempre que
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a contratação de fornecimento de produtos e serviços
ocorrer fora do estabelecimento comercial, especial
mentc por telefone, reembolso postal, catálogo ou for
efetuada na sua residência, local de trabalho, estudo
ou lazer.

§ 1" Se o consumidor exercitar o direito de arrepen
dimento previsto neste artigo, os valores eventualmente
pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão,
serão devolvidos, de imediato, monetariamente atuali
zados.

§ 2" Em caso de venda por telefone ou reembolso
postal deve constar o nome do fabricante c endereço
na embalagem, publicidade e em todos os imprcssos
utilizados na transação comercial. Na falta desses dados,
O veículo ou mídia responderá solidariamente, no caso
de havcr alguma fraude ou insatisfação do consumidor.

§ 3" O fornecedor do produto ou serviço é respon
sável pelos atos de seus representantes autônomos ou
não.

Ar!. 25. A publicidade deve ser veiculada de tal
forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a iden
tifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de
seus produtos ou serviços, deixará, à disposição dos
consumidores, os dados fáticos, técnicos c científicos
que dão sustentação à mensagem, resguardado o segre
do industrial.

Art. 26. É proibida a publicidade enganosa como
a que, por qualquer meio, seja capaz de induzir o consu
midor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa
à sua saúde ou segurança.

§ I" É enganosa qualquer modalidade de informa
ção ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mes
mo por omissão, capaz de gerar dúvidas ou induzir
em erro o consumidor a respeito da natureza, caracte
rísticas, qualidade, quantidadc, propriedades, origem,
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e ser
viços.

§ 2' Quando o fornecedor de produtos ou serviços
se utilizar de publicidade enganosa, o consumidor pode
rá pleitear indenização por danos sofridos, bem como
a abstenção da prática do ato, sob pena de execução
específica, para o caso de inadimplemento, sem prejuízo
da sanção pecuniária cabível e de contrapropaganda,
que pode ser imposta judicialmente.

§ 3' O Conselho Nacional de Auto-Regulamenta
ção Publicitária (Conar) poderá fixar critérios mínimos
de comportamento publicitário.

Art. 27. O ônus da prova da veracidade e correção
de informação ou comunicação publicitária, bem como
do cumprimento do dever de informar cabe ao forne
cedor.

Art. 28. Se o fornecedor de produtos ou serviços
recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publici
dade, o consumidor poderá, à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos
termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço
equivalente;

lU - rescindir o contrato, com direito à restituição
da quantia eventualmente antecipada, acrescida de per
das e danos.

SEÇÃO II
Das Práticas Abusivas

Art. 29. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bcm como a limites quantitativos;

II - recusar atendimento às demandas dos consumi
dores, na exata medida de suas disponibilidades de esto
que, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

lU -enviar ou entregar ao consumidor, sem solici
tação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer
serviço, resssalvada a remessa de amostras grátis;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do con
sumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimen
to ou condição social, para impingir-lhe seus produtos
Ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva;
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VI - executar serviços sem a prévia elaboração de
orçamento e autorização expressa do consumidor;

VU - praticar outras condutas abusivas.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso III

do presente artigo, os produtos remetidos ou entregues
são equiparados à amostra grátis, inexistindo obrigação
de pagamento.

Ar!. 30. No caso de fornecimento de produtos ou
de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabela
mento de preços. os fornecedores deverão respeitar os
limites oficiais sob pena de, não o fazendo, responderem
pela restituição da quantia recebida em excesso, mone
tariamente atualizada, podendo o consumidor exigir,
à sua escolha, o desfazamento do negócio, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.

Art. 31. As infrações ao disposto nesta e na secção
anterior, além de perdas e danos, indenização por danos
morais, perda de juros e outras sanções cabíveis. ficam
sujeitas à multa de natureza civil, proporcional à gravi
dade da infração e à condição econômica do infrator,
cominada pelo juiz da ação proposta por qualquer dos
legitimados à defesa do consumidor em juízo.

CAPÍTULO VI
Da Proteção Contratual

SEÇÃO I
Das Cláusulas Abusivas

Art. 32 Os contratos que regulam as relações de
consumo não obrigarão os consumidores se não lhes
for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio
e adequado de seu conteúdo, ou se os respectivos instru
mentos forem redigidos de forma que dificulte a com
preensão de seu sentido e obrigações.

§ l' Também não obrigam o consumidor as cláusu
las que, segundo as circunstâncias, e em particular, se
gundo a aparência global do contrato, venham, após
sua conclusão, a surpreendê-lo.

§ 2' As cláusulas contratuais serão interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor.

§ 3" As declarações de vontade constantes de escri
tos particulares, recibos e pré-contratos relativos às rela
ções de consumo, vinculam o fornecedor em benefício
do consumidor, ensejando inclusive execução especí
fica, nos termos do art. 68 e parágrafos.

Art. 33. Reputam-se não escritas e devem ser su
primidas as cláusulas contratuais relativas ao forneci
mento de produtos e serviços que:

I-impossibilitem, exonerem ou atenuem a respon
sabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natu
reza dos produtos ou serviços fornecidos ou impliquem
em renúncia ou disposição de direitos;

II - subtraiam ao consumidor a opção dé reembolso
da quantia já paga, nos casos previstos nesta lei;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,

lesivas ou de qualquer modo abusivas aos interesses
dos consumidores;

V -estabeleçam inversão do ônus da prova em pre
juízo do consumidor;

VI - indiquem previamente o árbitro com vistas ao
juízo arbitral;

VU - Impuserem representantes para concluir ou
realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

VIII - estejam em desacordo com o sistema de pro
teção ao consumidor.

Parágrafo único. O Ministério Público, mediante
inquérito civil, pode efetuar o controle administrativo
abstrato e preventivo das condições gerais dos contra
tos. sempre abusivas.

Art. 34. No fornecimento de produtos ou serviços
que envolva outorga de crédito ou eoncessão de finan
ciamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre
outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente
sobre:

I) preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional;

II) montante dos juros de mora e da taxa anual de
juros;

IlI) acrécimos legalmente previstos;
IV) número e periodieidade das prestações;
V) soma total a pagar, com e sem financiamento.
§ l' As multas de mora decorrentes do inadimple

mento de obrigação no seu termo não poderão ser supe-
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riores a lO% do valor da prestaçâo nos dez primeiros
dias de atraso, nem de 20% nos dias subseqüentes.

§ 2ç Fiea assegurada ao consumidor a liquidação
antecipada do débito. total ou parcialmente, mediante
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

§ 3' O fornecedor ficará sujeito a multa e perda
dos juros, além de outras sanções cabíveis, se descum
prir o disposto neste artigo.

Art. 35. Nos contratos dc compra e venda de m6
veis mediante pagamento em prestações. bem como
nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se
não escritas as cláusulas que estabeleçam a perda total
das prestações pagas em benefício do credor que, em
razão do inadimplemento, pleitear a rescisão do contra
to e a retomada do produto alienado.

Parágrafo único. Na hipótesc prevista no prcsente
artigo. o devedor inadimplente terá direito à compen
sação ou à restituição das parcelas quitadas à data da
rescisão contratual descontada a vantagem econômica
com a fruição.

SEÇÃO II

Dos Contratos de Adesão

Art. 36. Os contratos de adesão serão redigidos em
termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis.
de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Art. 37. Cor,trato de adesão é aquele cujas cláusu
las tiverem sido aprovados por alguma autoridade ou
redigidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos
ou serviços. sem que o consumidor possa discutir ou
modificar substancialmente seu conteúdo.

Parágrafo único. A inserção de cláusula no formu
lário não desfigurará a natureza de adesão do contrato.

SEÇÃO IH
Das Garantias

Art. 38. A garantia implícita de adequação do pro
duto ou scrviço indepcndente de tcrmo exprcsso.

Parágrafo único. O termo ou equivalente de outras
garantias deve esclarecer, de forma precisa, em que
consiste a mesma garantia, bem como a forma e o lugar
em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consu
midor, devendo ser entregue a este devidamente preen
chido pelo fornecedor, no ato do fornecimento.

CAPÍTULO VII
Das Sanções Administrativas

Art. 39. A União, os estados e o Distrito Federal,
em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de
atuação administrativa. baixarão normas relativas à pro
dução, industrialização. distribuição, publicidade e con
sumo de produtos e serviços.

§ 1" A União. os Estados. o Distrito Federal e os
Municípios fiscalizarão e controlarão o mercado de con
sumo no interesse da preservação da vida, da saúde.
da segurança, da informação e do bem-estar do consu
midor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 2' As normas referidas no parágrafo anterior de
ve;ão ser uniformizadas. revistas e atualizadas, a cada
dOIs anos.

§ 3" Os órgãos federais, estaduais e municipais com
atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de con
sumo manterão comissões permanentes para elabora
ção, revisão e atualização das normas referidas no §
I". sendo obrigatória a participação de representantes
dos consumidores e fornecedores.

§ 4' Os órgãos públicos competentes fixarão os pa
drões mínimos de higiene, scgurança e conforto dos
consumidores nos estabelecimentos que atendam dire
tamente o público.

§ 5" Sob pena de desobediencia, o forncedor pres
tará aos órgãos oficiais de defesa do consumidor infor
mações e esclarecimentos que lhe sejam requisitados
por escrito.

Art. 40. As infrações das normas de defesa do con
sumidor ficam sujeitas. conformc o caso, às seguintes
sanções administrativas, independentemente de outras
previstas em normas específicas e sem prejuízo das de
naturcza civIl e penal:

I) multa:
lI) apreensão do produto;
III) inutilização do produto:
IV) suspensão de fornecimento de produto ou ser

viço:

v) revogação de concessão ou permissáo de uso;
VI) cassação de licença do estabelecimento ou de

atividade;
VII) cassação de registro do produto junto ao órgão

competente:
VlII) interdição. total ou parcial. de estabelecimento

ou de atividade:
IX) intetvenção administrativa:
Xl suspensão temponíria dc atividade.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo

poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 41. A pena de multa, graduada de acordo com

a gravidade da infração. a vantagem auferida e a condi
ção econômica do fornecedor, será aplicada mediante
procedimcnto administrativo nos termos da lei. rever
tendo para o fundo de que trata o Decreto n" 92.302.
de 16 de janeiro de 1986, sendo o dano de âmbito
nacional. ou para os fundos estaduais de proteção ao
consumidor nos demais casos.

Art. 42. As penas de apreensão, de inutilização de
produtos, de suspensão do fornecimento de produto
ou serviço c de revogação da concessão ou permissão
de uso serão aplicadas pela administração quando forem
constatados vícios de segurança, qualidade ou de quan
tidade, bem como na hipótese. entre outras. dc impro
priedade do produto ou serviço.

Art. 43. As penas de cassação de alvará de liccnça,
de interdição e de suspensão temporária da atividade.
bem como a de intervenção administrativa serão aplica
das quando o estabelecimento industrial. comercial ou
profissional reincidir na prática das infrações de maior
gravidade. previstas em lei.

Parágrafo único. A intervenção administrativa será
determinada sempre que a natureza da atividade do
infrator desaconselhar a pena de suspensáo de forneci
mento ou interdição do estabelecimento.

Art. 44. A imposição de contra-propaganda, sem
pre por proccdimento judicial, será cominada quando
o fornecedor incorrer na prática de publicidade enga
nosa, os termos do disposto no art. 26 e §§, desta lei.
à expensas do infrator.

§ l' A retificação será divulgada pelo rcsponsável
no mesmo veículo de comunicação utilizado e com as
mesmas caractcrísticas empregadas, no que se refere
à duração, espaço, local e horário.

§ 2' Enquanto não promover a contra-propaganda,
o forncccdor. além de multa diária e outras sanções,
ficará impedido de efetuar, por qualquer meio, publici
dade de seus produtos e serviços.

TÍTULO II
Das Infrações Penais

Art. 45. Constituel1'. crimes contra as relações de
consumo previstas nesta lei, sem prejuízo do disposto
no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas
nos artigos seguintes.

Art. 46. Colocar no mercado, fornecer ou expor
para fornecimento produtos ou serviços impróprios:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
§ 1" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de três meses a um ano ou multa.

. ~ 2' As penas deste artigo são aplicáveis sem pre
JUIZO das correspondentes à lesão corporal e à morte.

Art. 47. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre
a nocividade ou pcriculosidade de produtos, nas emba
lagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena - Detcnção de seis meses a dois anos e multa.
§ 1" Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de

alertar. mediante recomendações escritas ostensivas,
sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de um a seis meses ou multa.
Art. 48. Deixar dc comunicar â autoridade compe-

tente e aos consumidores a nocividade ou periculosi
dade de produtos cujo conhecimento seja posterior à
sua colocação no mercado:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem

deixar de retirar do mercado. imediatamente, quando
determinado pela autoridade competente, os produtos
noeivos ou perigosos, na forma deste artigo.

Art. 49. Exccutar serviço de alto grau de periculo
sidade, contrariando determinação de autoridade com
petente:

Pena - Detençáo de seis meses a dois anos e multa.
Art. 50. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou

omitir informa,ção relevante sobre a natureza. caracte
rística, qualidade, quantidade, se"urança. dcsempcnho,
dumbilzdade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
§ 1" Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar

a publicidade.
§ 2" Se o erimc é culposo:
Pena - Detcnçáo de um a seis meses ou multa.
Art. 51. Fazer ou promover publicidade que sabe

ou deveria saber ser enganosa:
Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem
fizer ou promover publicidade de modo que dificulte
sua identificação imediata.

Art. 52. Fazer ou promover publicidade que sabc
ou devcria saher ser capaz de induzir o consumidor
a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua
saúde ou segurança:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem

fizer ou promover publicidade sabendo-se incapaz de
atender à demanda.

Art. 53. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos
e científicos que dão base à publicidade, assim como
impedir ou dificultar seu acesso aos consumidores:

Pena - Detenção de um a seis meses e multa.

Art. 54. Empregar. na reparação de produtos, pe
ças ou componentes de rcposição usados. sem autori
zação do consumidor:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
Art. 55. Utilizar, na cobrança de dívidas, de amea

ça, coação. constrangimento físico ou moral, afirmações
falsas. incorretas ou enganosas ou de qualquer outro
proccdimento que exponha o consumidor, injustificada
mente, a ridículo ou interfira com scu trabalho. dcscan
so ou lazer:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

Art. 56. Impedir ou dificultar o acesso do consu
midor às informações que sobre ele constem em cadas
tros, banco de dados. fichas e registros:

Pena - Detenção de seis meses a um ano e multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem
deixar de informar o consumidor sobre a inserção de
informações sobre sua pessoa em cadastros, banco de
dados. fi~has ou registros, quando não solicitadas por
escrito por ele.

Art. 57. Deixar dc corrigir imediatamente informa
ção sobre consumidor constante de cadastro, banco de
dados. fichas ou registros que sabe ou deveria saber
ser inexata:

Pena - Det~nção de um a seis meses e multa.

Art. 58. D 'ixar de entregar ao consumidor o termo
de garantia adequadamente preenchido e com especifi
caçáo clara de seu conteúdo:

Pena - Detenção de um a seis meses e multa.
Art. 59. Quem, de qualquer forma. concorrer para

os crimes referidos nesta lei, incide nas penas a esses
cominadas na mecli.da de sua culpabilidade, bem como
o diretor, administ-ador ou gerente da pessoa jurídica
que promover, pernitir ou por qualquer modo aprovar
o fornecimento, of.'rta. exposição à venda ou manu
tcnção em depósito le produtos ou a oferta e prestação
de serviços nas cond ções por ela proibidas.

Art. 60. São circunstâncias agravantes dos crimes
tipificados nesta lei:

I - serem cometid<ls em época de grave crise econô
mica ou por ocasião de calamidade;

U- ocasionarem grave dano individual ou coletivo:
UI - dissimular-se a natureza ilícita do procedimcn

to:
IV - quando cometidos:
a) por militar, funcionário público, ou por pessoa

cuja condição econômico-social seja manifestamente
superior à da vítima;

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor
de dezoito ou maiot de sessenta anos: ou de pessoas
portadoras de deficiência mental. interditadas ou náo;

c) por proprietários, administradores ou diretores de
organizações comerciais com mais de dois estabeleci
mentos:
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V -serem praticados em operações que envolvam
alimentos. medicamentos ou quaisquer outros produtos
ou serviços essenciais.

Art. 61. A pena de multa poderá ser fixada em
até duas vezes o valor apurado ou estimado da v'lntagem
econômica auferida ou a ser obtida pelo condenado
ou pelo terceiro a quem o crime tenha beneficiado ou
viesse a beneficiar, ou então em proporção ao dano
causado.

Art. 62. Além das penas privativas de liberdade
e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alterna
damente:
1-a interdição temporária de direitos;
II - a publicação em órgãos de comunicação de gran

de circulação ou audiência, às expensas do condenado,
de notícia sobre os fatos e a condenação.

Art. 63. O valor da fiança, nas infrações de que
trata esta lei, será fixado pelo juiz entre tOO (cem)
e 2.000 (duas mil) OTN - Obrigações do Tesouro Na
cional.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação
econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

I) reduzida até a metade de seu valor mínimo;
II) aumentada pelo juízo até vinte vezes.
Art. 64. No processo penal atinente aos crimes pre

vistos nesta lei, bcm como a outras crimes e contra
venções que cnvolvam relações de consumo, poderão
intervir. como assistentes do Ministério Público, as asso
ciações de defesa dos consumidores, a quem é facultada
a propositura de ação penal privada subsidiária, se a
denúncia não for oferecida no prazo legal.

TÍTULO III
Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 65. A defesa dQs interesses e direitos dos con
sumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo
individualmente, ou a título coletivo.

§ l° Em caso de litigância de má-fé, a associação
e os consumidores autores, e os diretores responsáveis
pela propositura da ação serão solidariamente conde
nados ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsa
bilidade por perdas e danos.

§ 2° A defesa coletiva será exercida quando se tra
tar de:

I-intere<ses ou direitos difusos, assim e·,tendidos,
para efeitos :esta lei, os transindividuais, ,e natureza
indivisível, dc que sejam titulares pessor.s indetermi
nadas e ligadas por circunstâncias de fate;

11 - interesses ou direitos coletivos, assim entendi
dos, para efeitos desta lei, ou transindi'riduais de natu
reza indivisível de que seja titular grut'0, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou cc m a parte contrá
ria por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos indivic" uais homogêneos,
assim entendidos os decorrentes de Jrigem comum.

Art. 66. Para os fins do art. 65, ;2" são legitimados
concorrentemente:

I - o Ministério Público;
11 - a União, os estados. os rr unicípios, o Distrito

Federal e os territórios;
III - as entidades e órgãos da ['dministração pública.

direta ou indireta, ainda que serro personalidade jurídi
ca, especificamente destinados r defesa dos interesses
e direitos protegidos por esta le; .

IV - as asssociações legalmel te constituídas há pelo
menos um ano e que incluam ;ntre seus fins institu
cionais a defesa dos interesses ( direitos protegidos por
esta lei.

§ I" Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre
os Ministérios Públicos da União e dos estados na defesa
dos interesses e direitos de que cuida esta lei.

§ 2" O Ministério Público poderá aceitar, nos casos
previstos nesta lei, compromisso dos interessados que
será tomado por termo e terá eficácia de título executivo
extrajudicial.

§ 3" Cópia do termo do compromisso referido no
parágrafo anterior será enviada, no prazo improrro
gável de dez dias, pelo respectivo órgão ao Conselho
Superior do Ministério Público.

Art. 67. Para a defesa dos direitos e interesses pro
tegidos por csta lei são admissíveis todas as espécies

de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva
tutela.

Parágrafo único. Poderá ser ajuizada, pelos legiti
mados no artigo anterior, ação visando o controle abs
trado das condições gerais dos contratos, sempre que
abusivas.

Art. 68. Na açã0 que tenha por objeto o cumpri
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz conce
derá a tutela específica da obrigação ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equiva
lente ao do adimplemento.

§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos
somente será admissível se por elas optar o autor ou
se impossível a tutela específica ou a obtenção do resul
tado prático correspondente.

§ 2' A indenização por perda e danos se fará sem
prejuízo da multa (art. 287, do CPC).

§ 3' Sendo relevante o fundamento da demanda e
havendo justificado receio de ineficácia do provimento
final. é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente
ou após justificação prévia citando o réu.

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na senten
ça, impor multa· diária ao réu, independentemente de
pedido do autor, se for suficiente ou compatível com
a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimen
to do preceito.

§ 5' Para a tutela específica ou para aobtenção do
resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar
as medidas necessárias, tais como busca e apreensão,
remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra,
impedimento de atividade nociva, além de requisiçâo
de força policial.

Art. 69. Contra atos ilegais ou abusivos de pessoas
físicas ou jurídicas que lesem direito líquido e certo.
individual ou coletivo, previsto nesta lei, caberá ação
que se regerá pelas normas da lei do mandado de segu
rança.

Art. 70. Aplica-se o habeas data à tutela dos direi
tos e interesses dos consumidores, ainda que o arquivo
ou banco de dados pertença a pessoas ou entidades
de direito privado.

Art. 71. Nas ações coletivas de que trata esta lei
não haverá adiantamento de custas, emolumentos, ho
norários periciais e quaisquer outras despesas.

Parágrafo único. O juiz condenará o autor a pagar
o réu os honorários advocatícios, arbitrados na confor
midade do § 4', do art. 20, do CPC, quando reconhecer
que a pretensão é manifestamente infundada.

Art. 72. Nas hipóteses dos arts. 9', § 3', e lO, §
3°, desta lei, a ação de regresso poderá ser ajuizada
em processo autônomo, facultada a possibilidade de
prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação
da lide.

Art. 73. As normas deste título aplicam-se, no que
for cabível, a outros direitos ou interesses difusos, cole
tivos e individuais.

Art. 74. A multa civil imposta na sentença rever
terá benefício das associações privadas de defesa do
consumidor que tiverem proposto a ação.•

Art. 75. Aplicam-se às ações previstas neste título
as normas do Código de Processo Civil e da Lei n'
7.347, de 24 de julho de 1985. inclusive no que respeita
ao inquérito civil, naquilo que não contrariem suas dis
posições.

CAPíTULO II

Das Ações Coletivas para a Defesa
de Interesses Individuais Üõmogêneos

Art. 76. Os legitimados de que trata o art. 66 pode
rão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas
ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabi
lidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo
com o disposto nos artigos seguintes.

Art. 77. O Ministério Público, se não ajuizar a
ação, atuará sempre como fiscal da lei.

Parágrafo único. Aplica-se à ação prevista no artigo
anterior o art. Y, §§ 2° a 6", da Lei n' 7.347, de 24
de julho de 1985.

Art. 78. Ressalvada a competência da Justiça Fede
ral, é competente para a causa a Justiça local:

I - no foro do Distrito Federal, para os danos de
âmbito nacional;

11 - no foro da Capital do Estado, no do Distrito
Federal ou no da Capital do Território, para 05 danos

de âmbito regional, aplicando-se as regras do CPC aos
casos de competências concorrentes;

lU - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorer
o dano, quando de âmbito local.

Art. 79. Proposta a ação, será publicado edital a
fim de que os interessados possam intervir no processo
como litisconsortes. A publicação será feita, uma vez,
no órgão oficial e em dois jornais de grande circulação
na localidade do foro competente e será necessaria
mente acompanhada de ampla divulgação pelos meios
idôneos de comunicação.

Art. 80. Em caso de procedência do pedido, a con
denação será genérica, fixando a responsabilidade do
réu pelos danos causados.

Art. 81. Transitada em julgado a sentença conde
natória, será publicado edital, observado o disposto no
art. 78.

§ l° Decorrido o prazo de um ano sem habilitação
de interessados em número compatível com a gravidade
do dano, poderão os legitimados do art. 66 promover
a liqüidação e execução da indenização devida.

§ 2" O produto da indenização devida, nos termos
do parágrafo anterior, reverterá para o Fundo de que
trata o Decreto n' 92.302, de 16 de janeiro de 1986,
sendo o dano de âmbito nacional, ou para os fundos
estaduais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Art. 82. A liquidação e a execução de sentença po
derão ser promovidas pela vítima e seus sucessores,
assim como pelos legitimados de que trata o art. 66
desta lei.

Art. 83. A liquidação de sentença, que será por
artigos, poderá ser promovida no foro do domicílio do
liqüidante, cabendo-lhe provar, tão-só, o dano e seu
montante.

Art. 84. A execução, quando promovida pelos legi
timados de que trata o art. 66 desta lei, poderá ser
coletiva, abrangendo as vítimas cujas indenizações já
tiverem sido fixadas em sentença de liqüidaçdo, sem
prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ l° A execução coletiva far-se-á com base em certi
dão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar
a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 29 É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condena
tória, no caso de execução individual;

II -da ação condenatória, quando coletiva a execu
ção.

Art. 85. Um caso de concurso de crédito decor
rentes da condenação prevista na Lei n° 7.347, de 24
de julho de 1985, e das indenizações pelos prejuízos
individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas
terão preferência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste arti
go. a destinação da importância recolhida ao Fundo
de que trata o Decreto n' 92.302, de 16 de janeiro
de 1986, ou aos fundos estaduais de proteção ao consu
midor, ficará sustada enquanto pendentes de decisão
de segundo grau as ações de indenização pelos danos
individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do deve
dor ser manifestamente suficiente para responder pela
integralidade das dívidas.

CAPíTULO III

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor
de Produtos e Serviços

Art. 86. Na ação de responsabilidade civil do forne
cedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto
nos Capítulos I e U deste título, serão observadas as
seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;
11 - o réu que houver contratado seguro de responsa

bilidade poderá chamar ao processo o segurador, veda
da a integração do contraditório pelo Instituto de Resse
guros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar
procedente o pedido condenará o réu nos termos do
art. 80, do Código de Processo Civil.

Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será
intimado a informar a existência de seguro de responsa
bilidade facultando-se, em caso afinnativo, o ajuiza
mento. de ação de indenização diretamente contra o
segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto
de Resseguro do Brasil e dispensado o litisconsórcio
obrigatório com este.
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Art. 87. Os legitimados a agir na forma desta lei
poderão propor ação visando compelir o Poder Público
competente a proibir em todo o território nacional,
a produção. divulgação, distribuição ou venda, ou a
determinar alteração na composição, estrutura, fórmula
ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo
regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública
e à incolumidade pessoal.

§ 1\' Os fornecedores poderão ingressar no feito co
mo assistentes.

§ 2' Deferida a prova pericial, os laudos do perito
e dos assistentes técnicos serão entregues diretamente
em cartório, no prazo máximo e improrrogável de 60
(sessenta) dias a contar do termo final para a apresen
tação de quesitos (art.) 421, § I'. do CPC)

§ 3' Nas ações reguladas neste artigo não haverá
audiência de instrução e julgamento, salvo para esclare
cimentos do perito.

Não havendo audiência, colhidas as alegações finais,
os autas serão imediatamente conclusos. Em qualquer
hipótese, o juiz terá o prazo máximo e improrrogável
de 30 (trinta) dias para proferir sentença, sob pena
de ser considerado negligente nos termos da lei.

§ 4' O retardamento pela autoridade competente,
por mais de 60 (sessenta) dias, do cumprimento de deci
são judicial com trânsito em julgado em ação de que
trata este artigo, configura crime de responsabilidade
nos termos da lei.

CAPÍTULO IV
Da Coisa Julgada

Art. 88. Nas ações coletivas de que trata csta lei,
a sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado impro
cedente por insuficiência de provas, hipótese em que
qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com
idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hi
pótese do inciso I, do § 2', do art. 65:

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo cate
goria ou classe, salvo improcedência por insuficiência
de provas mas termos do inciso antcrior, quando se
tratar da hipótese prevista no inciso lI, do 2', do art.
65;

DI - erga omnes, apenas no caso de procedência do
pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus suces
sores, na hipótese do inciso lU, do 2", do art. 65.

§ l' Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos
I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais
dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria
ou classe.

§ 2" Na hipótese prevista no inciso IH, cm caso
de improcedência do pedido, os interessados que não
tiverem intervindo no processo como litisconsortes po
derão propor ação de indenização a título individual.

§ 3' Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art.
16, combinados com o art. 13, da Lei n' 7.347, de 24
de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indeni
zação por danos pessoalmente sofridos, propostas indi
vidualemnte ou na forma prevista nesta lei mas, se pro
cedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus succs
sores, que podcrão proceder à liquidação e ã execução,
nos termos dos arts. 82 a 85 desta lei.

§ 4" Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à
sentença penal condenatória.

Art. 89. As ações coletivas, previstas nos incisos
I e 11, do § 2', do art. 65, não induzem Iitispendêcia
para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes*OOl ou ultra partes a que aludem os incisos
11 e 111 do artigo anterior não beneficiarão os autores
das ações individuais, se não for rcquerido sun suspen
são no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência
nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

TÍTULO IV
Disposições Finais

Art. l' O Poder Executivo poderá instituir a funda
ção denominada "Fundação Instituto Nacional do Con
sumo", vinculada ao Ministério da Justiça, que terá,
entre outras, a finalidade precípua de planejar, elabo
rar, propor, coordenar e executar a política nacional
do consumo.

Art. 2' O preâmbulo da Lei n' 7.347, de 24 de julho
de 1985, passa a ter a seguinte redação:
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"Disciplina a ação cívil pública de responsabilidade
por danos causados ao meio ambiente, ao comsumidor.
a produtos e direitos de valor artístico, estético, histó
rico, turístico e paisagístico, assim como a qualquer
outro interesse difuco ou coletivo, e dá outras provi
dências".

Art. 3' Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art.
1" da Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985:

"IV - a qualquer outro interesse difuso ou cole
tivo".

Art. 4" O inciso 11, do art. 5", da Lei n" 7.347, de
24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"Il- inclua, entre suas finalidades institucio
nais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor,
ao partrimônio artístico, estético, histórico, turís
tico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse
difuso ou coletivo,"

Art. 5' O § 3', do art. 5', da Lei n' 7.347, de 24
de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"§ 3' Em caso de desistência infundada ou
abandono da ação por associação legitimada, o Mi
nistério Pl1blico ou outro legitimado assumirá a
titularidade ativa."

Art. 6' Acrescente-se os seguintes §§ 4', 5: e 6',
ao art. 5', da Lei n'! 7.347, de 24 dc julho de 1985:

"§ 4" Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo
entre os Ministérios Públicos da União e dos Esta
dos na defesa dos interesses e direitos de que cuida
esta lei.

§ 5' O Ministério Público poderá aceitar, nos
casos previstos nesta lei, compromissos dos interes
sados que será tomado por termo e terá eficácia
de título executivo extrajudicial.

§ 6' Cópia do termo do compromisso referido
no parágrafo anterior será enviada, no prazo im
prorrogável de dez dias, pelo respectivo órgão ao
Conselho Superior do Ministélio Público. "

Art. 7' O art. 15, da lei n' 7.34d7, de 24 de julho
de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do
trânsito em julgado da sentença condenatória, sem
que a associação autora lhe promova a execução,
deverá fazê-lo o Ministério Público ou outro legiti
mado."

Art. 8' Acrescente-se à Lei n' 7.347, de 24 de julho
de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se os se
guintes:

"Art. 21. Aplicam-se à defcsa dos direitos e inte
resses difusos, coletivos e individuais, no que for cabí
vel, os dispositivos do Título m. da Lei n' de

de 1989. que institui o Código de Defesa do Consu
midor."

Art. 9' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1988, - Depu
tado Geraldo Alckmim Filho.

Justificação

I-INTRODUÇÃO
A Constituição Federal, ao cuidar dos Direitos e Ga

rantias Fundamentais, estabelece, no inciso XXXII, do
artigo 5", que "o Estado promoverá, na fórmula da
lei, a defesa do consumidor". Fixa, ademais, no art.
48, do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias, que "o Congresso Nacional, dentro de cento e
vinte dias da promulgaçãoa da Constituição, elaborará
Código de Defesa do Consumidor".

Antes mesmo da promulgação da nova Constituição,
no âmbito do Conselho Nacional de Defcsa do Consu
midor, sob a presidência do Dr. Flávio Flores da Cunha
Bierrenbach, foi constituída comissão encarregada de
elaborar um anteprojeto de Código do Consumidor,
tendo por membros os Doutores Ada Pellegrini Grino
ver, José Geraldo Brito Filomeno, Kuzuo Watanabe,
Zelmo Deneri e Daniel Roberto Fink, sendo colabora
dores os Doutores Antônio Hermen de Vasconcellos
e Benjamim, Eliana Cáceres e Régis Bonvicino. O pro
jcto de lei por nós apresentado tomou por base o texto
preliminar: preparado por esta comissão que, por sua

Quinta-feira 27 2667

vez, já utilizar contribuição dos Doutores Fábio Konder
Comparato, Waldemar Mariz de Oliveira Júnior e Cân
dido Rangel Dinamarco. Contamos, além disso, com
o auxI1io precioso dos Doutores Othon Sidou e Walde
mar VilIas Boas Filho.

No Estado de São Paulo, o Ministério Público, por
ato do Diretor Cláudio Ferraz de Alvarenga, Procura
dor-Geral da Justiça, criou comissão conjunta com a
Secretaria de Defesa do Consumidor com vistas ao estu
do e à apresentação de sugestões ao anteprojeto elabo
rado pela comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor. Integraram tal comissão os Doutores
José Geraldo Brito Filomeno (Presidente), Nelson Ney
Júnior. Antônio Hermen de Vasconcellos e Benjamim,
DAniel Roberto Fink, Luiz Cyrillo Ferr~ira Júnior,
Marcelo Gomes Sodré, Marco Antônio de Oliveira Ra
mos, Marco Antônio ZcnelIato, Miriângela Sarrubbo,
Renato Martins Costa, Roberto Dourço e Walter Antô
nio Dias Duarte. Esta comissão colheu subsídio de vá
rias fontes, em especial das entidades de consumidores,
do empresariado, de órgãos oficiais, especialmente, do
Doutor Paulo Salvador Frontini, Secretário de Defesa
do Consumidor de São Paulo.

O substitutivo que agora apresentamos aproveita inú
meras sugestões por nós recebidas, especialmente de
entidades de consumidores, de empresários e de profis
sionais de diversos segmentos participantes do mercado
de consumo. Fez-se, ademais, detido exame das propo
sições elaboradas pela Comissão Conjunta Ministério
Público-Secretaria de Defesa do Consumidor e apresen
tadas à Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor.

II - DA FILOSOFIA E ESTRUTURA DO SUBS
TITUTIVO

Quais seriam a filosofia e a estrutura do projeto primi
tivo e destc substitutivo? Ambos os textos traçam nor
mas de proteção ao consumidor, este sujeito econômico
que, nas palavras de Jean Calais-Auloy, é, ao mesmo
tempo rei e escravo da "sociedade de consumo" (Droit
de la Consommation, Dalloz, Paris, 1968, p. 6). Por
este prisma, portanto, ambos os textos mantêm uma
mesma filosofia. Comparados de mais perto, contudo,
logo se percebe que o substitutivo, além de ter efetuado
uma sistematização global dos temas e uniformização
terminológica, em certos aspectos difere substancial
mente do projeto original.

O substitutivo, em maior escala que o texto primitivo,
foi buscar inspiração no direito comparado, optando
pela racionalização da tutela do consumidor. priorizan
do os aspectos preventivos e preparatórios civis em de
trimento da imposiçãO de elevadas e ineficientes sanções
penais. Almeja, enfim, fazendo uso da lição do grande
mestre Thierry Bourgognie, estabelecer as condições
que permitam o surgimento, no âmbito dos consumi
dores, de um poder compensatório que equilibre suas
relações com as estruturas de produção e distribuição
(Elements pour une Théorie du Droit de la COl/somation,
Story-Scientia, BruxeIles, 1988, p. 128).

O projeto francês de Code de la Consommation está
na origem de muitos dos maiores avanços do texto.
Do direito norte-amcricano aproveitou-se conceitos e
dispositivos legais do Federal Trade Commission Act,
do National Consumer Act (First Final Draft), do Uni
form Consumer Sales Practices Act. do Consumer Cre
dit Protection Act, do Consumer Product Safety Act,
do Truth in Lending Act, do Uniform Consumer Cedit
Code e do Uniforrn Commercial Code. Estudou-se com
atenção o Consumer Protection Act, 1987, da Ingla
terra, a mais recente lei da proteção ao consumidor,
bem como o Supply of Goods (Implied Terms) Act
1973, o Fair Trading Act de 1973. o Infair Contract
Terms Act de 1977, o Sale of Goods Act de 1979 e
o Supply of Goods and Services Act de 1982.

Serviram ainda ao substitutivo legislações de diversos
outros países, como a da Suécia (o Marketing Practices
Act, com sua última emenda de 1985, o The Terms
of Contract in Consumer Relations Act, cm sua versão
final de 1985, o The Terms of Contract Between Trades
men Act, o Market Court Act tal qual emendado em
1985, e o Consumer Sales Act, com o texto de 1985),
a da Espanha (a Ley 26/1984, de 19 de Julio, General
Para La Defensa de los Consumidores e Usuários), a
de Portugal (a Lei n' 29/81, de 22 de Agosto), a de
Israel (a Consumer Protection Law, 5.741 - 1981 e
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a Standard Contracts Law modificada em 1982), a da
Dinamarca (The Marketing Practiccs Act, de t4 de ju
nho de 1974, e o Contracts Act), a do México (a Ley
Federal de Portección ai Consumidor dei 5 de Febrero
de 1976), a da Venezuela (a Ley de Protección ai Consu
midor), a da Austrália (o Tradc Practices Act, 1986)
e a da Alemanha (a Cesetzzur Regelung des Rechts
der Allgemeinen Geschaftsbedingungen - AGB Ge
setz, de 9 de dezembro de 1976e Gesetz zum Schotzvvor
Missbrauch Personenbezogener Daten bei der Datenve
rarbeitung - BDSG, de 27 de janeiro de 1977). Certos
textos de organismos internacionais foram igualmetne
avaliados como a Resolução n" 39/248, de 9 de abril
de 1985 da Assembléia Geral de Organização das Na
ções Unidas, H Resolução n" 543 do Conselho da Euro
pa, e as Diretivas 84/450 c 85/374.

Dividiu-se o Código em quatro títulos que cuidam,
respectivamente, da tutela civil e administrativa, penal,
processual e, por último, das disposições finais.

PRINCIPAIS INOVAÇÕES DO CÕDIGO

A elaboração de um c6digo de defesa do consumidor,
área detinitivamente alheia ao direito tradicional, cxige
a adoção de filosofia, conceitos, princípios e soluções
modernos e, por que não dizer, arrojados, O texto que
propomos busca, respeitada a realidade brasileira, mo
dernizar o regramento do mercado de consumo, criando
um sistema ágil, eficicnte a, e mais que tudo, justo
de tutela do consumdor.

As principais inovações estampadas no c6digo pos
suem, direta ou indiretRmente, precedentes no direito
comparado. Tentou-se, dentro do possível, apreender
da experiência estrangeira tudo o que, considerando-se
a estrutura do mercado brasileiro, pudesse contribuir
para uma efetiva proteção do consumidor e purificação
das relações de consumo,

De maneira extremamente simplificada, poder-sc-ia
dizer que cinco são as novidades mais importantes intro
duzidas pelo código no ordenamento jurídico do mer
cado de consumo,

Por primeiro, estabelece-se o princípio da responsa
bilidade civil objetiva para os fatos do produto e do
serviço.

Em segundCllugar, traça-se todo um sistema de con
trole da publicidade.

Em seguida, cuida-se de modo sistemático das práti
cas e cláusulas abusivas, assim como dos contratos de
adesão.

Após, criam-se novos tipos penais, diretamente rela
cionados com condutas atinentes ao mercado de con
sumo.

Finalmcnte, gera-se um arcabouço processual que
permite ao consumidor verdadeiro acesso à Justiça.

Um dos maiores avanços do substitutivo foi a adoção
da responsabilidade objetiva pura, acrescida da solida
riedade legal. Tal qual ocorreu no dircito ambiental
(art. 14, parágrafo 1", da Lei n' 6.938/81), a introdução
deste sistema para a tutela do consumidor é extrema
mente conveniente. O Código deve romper de vez com
a sistemática da responsabilidade baseada em culpa,
presumida ou não, permitindo-se a pronta restitutio in
integrum em favor do consumidor. Aquele que pagar
terá direito de repetir do causador do dano, na medida
de sua culpa, O direito comparado caminha a passos
rápidos neste· sentido. A Comunidade Econômica Euro
péia já se manifestou neste sentido, incialmente pela
Resolução n" 543, de 17-5-1973. Posteriormente, a Dire
tiva n' 841450, de modo incisivo, posiciona-se em favor
de tal solução. Mais recentemente, a Diretiva n' 851374,
de 25 de julho de 1985, do Conselho da Comunidade
Econômica Européia, impô~ aos países-membros a ade
quação de seus ordenamentos nacionais à responsabi
lidade civil objetiva, esclarecendo, nos seus conside
randos, que "somente a responsabilidade sem culpa
do produtor permite resolver de mancria adequada o
problema, próprio de nossa época de tecnicismo cres
cente, de uma utilização justa dos riscos inerentes à
produção tecnológica moderna". A Inglaterra, median
te o Consumer Protection Act 1987 definiu-se pela res·
ponsabilidade objetiva, nos exato> moldes propostos
pela Comunidade. A Alemanha, jã em 1976, acolhia
a responsabilidade objetiva quanto aos medicamentos.

O tratamento dado à publicidade visa, fundamen
talmente, garantir que o consumidor receba informa-

ções corretas e honestas. O Código não perdeu de vista
o alerta de Manuel Santaella dc que "a publicidade
tem, observada em sua pura realidade técnica c social,

.uma dimensão essencialmente comunicativa, informa
tiva (Introduccion aI Derecho de la Publicidad, Edito
rial Civitas, Madri 1982, p. 46). O espírito, então, das
regras relativas à publicidade é de assegurar a veraci
dade das informações por ela veiculadas.

As práticas e cláusulas abusivas, bem como os contra
tos de adesão têm desafiado a criatividade dos nossos
tribunais, na ausência de normas expressas que coíbam
os excessos encontrados a este respeito no mercado
de consumo. Trata-se de um "fenômeno de massa".
O Código, por conseguinte, esboça princípios gerais
e mecanismos de controle dos desvios produzidos no
exercício da liberdade contratual, "nos permitindo en
contrar uma solnção de massa para um problema de
massa", (I woud hondius, Unfait terms in Consumer
Contraets, Mulangrauff Instituut voon Privantrecht,
Utrecht, 1987, p. 16.

Novos tipos penais são dencados buscando-se com
isso integrar a tutela do consumidor, já que sua proteção
se dá tanto no terreno civil e administrativo, como no
penal. O substitutivo, embora reformulando sistema
de sanções, do texto primitivo, optou por manter a
caracterização como crime de certas condutas que agri
dem a harmonia das relações de consumo, atentando
para a lição de Eduardo Correia de que "o combate
à criminalidade econômica, a querer levar-se seriamen
te a cabo, tem de ser total, sobre pena de, como dizia
Portalis, se criar uma ambiência de Inquisição Paica,
de duplicidade que, decerta é incompatível com um
Estado democrático e com as liberdades fundamentais
sobre que ele repousa", (in Direito Penal Econômico,
Centro de Estudos Judiciários, Coimbra, 1985, p.22).

Finalmente, a parte processual, obra-prima dos Dou
tores Ada Pellegrin Grinover e Kazuo Watanabe, pro
fessores da Faculdade de Direito da Universidade de
Sáo Paulo, confere aos consumidores os instrumentos
necessários para o exercício dos seus direitos. Entre
tantas inovações estampadas neste título, a adoção da
class action para tutela de interesses coletivos, por si
só, já representa um divisor de águas no processo civil
brasileiro.

O substitutivo não apresenta um modelo pronto e
acabado de fundação que se incumbiria de coordenar
o sistema nacional de proteção ao consumidor. Ao con
trário, entendeu que esta matéria deve ser tratada em
sede própria.

Conclusão

O substitutivo apresentado, em síntesc, institui um
sistema moderno e eficiente de proteção ao consumidor,
tentanto, sempre que tal não implique em sacrifício
de sua filosofia, compatibilizar suas normas com aquelas
do direito tradicional. Tem-se por objetiva, em última
instância, corrigir os descquilíbrios existentes entre con
sumidores e fornecedores, permitindo-se que o Brasil
possa apresentar, no que tange aos direitos do consu
midor, a mesma qualidade de proteção conferida ao
cidadão com a promulgação da nova Constituição.

PROJETO DE LEI
N'! 1.659 de 1989

(Do Sr. José Camargo)

Descentraliza a defesa do consumidor, promovida
pelo Poder Público, (Artigo 5', inciso XXXII da
Constituição),

(Anexe-se ao Projeto de Lei N' 1.149, de 1988.)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1" A defesa dos interesses e direitos dos consu

midores, contra todo e qualquer tipo de exploração
mercantil, ficará a cargo da União, dos Estados e dos
Municípios, que instituirão órgãos próprios com essa
atribuição, podendo operar em ação conjunta.

Art. 2' O tabelamento dos preços dos produtos será
de competência federal, enquanto as providências rc
pressivas e punitivas poderão ser complementadas por
legislação estadual e mnnicipal.

A1'1. 1" Considera-se consumidor aquele que adqui
re bens de uso pessoal ou domésrico ou utiliza qualquer
tipo de serviço, público ou privado.

Art. 4" O Poder Executivo regulamentarã esta lei
dentro de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de responsa-

bilidade, criando os órgãos federais necessários para
a execução desta lei, que será implementada pela legis
lação estadual e federal.

Art. 5' Esta lci entra em vigor na data de sua pro
mulgação.

Ar!. 6' Revogam-se as disposições em contrário.

Jnstifieação

O Poder Executivo dispõe dos instrumentos mais efi
cazes para a fiscalização dos preços, de bens e serviços,
em defesa dos interesses do consumidor.

Isto explica a concisão do ar!. 5", item XXXlI da
Constituição, onde se confere ao Poder Público a defesa
do consumidor, cvidentemente, nos termos da lei, que
deve ter a mesma concisão do dispositivo constitucional,
confiando-se ao Poder Executivo, federal, estadual e
municipal, em ação independente ou conjunta, essa es
pinhosa tarefa, até hoje não eficientemente praticada
no País.

Só a atuação e o comportamento dos órgãos a serem
criados indicará ao Legislativo a promoção das altera
ções necessárias à sua plena eficiência e à eficácia dos
regulamentos.

Sala das Sessões, .!.... Deputado José Camargo.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

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

XXXIl-o Estado promoverá, na forma da lei, a
dcfesa do consumidor.

PROJETO DE LEI N' 1.856, DE 1989
(Do Sr. Adhemar de Barros Filho)

Dispõe sobre a defesa do consumidor, define seus
direitos e dá outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' I.l49, de 1988)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Consumidor é todo aquele que adquire, pa

ra sua utilização ou de outrem, sem fins de revenda
ou permuta, bem e/ou contrata serviços.

Ar!. 2' São direitos fundamentais do consumidor:
a informação correta, a garantia sobre produtos e servi
ços e a indenização por danos decorrcntes do uso ou
consumo dos produtos ou da prestação de serviços.

Art. 3" Pessoas físicas ou jurídicas de qualquer na
tureza que mantenham relação de negócio diretamente
com o consumidor, oferecendo bens ou serviços, são
consideradas "fornecedores", para efeito desta lei.

Arl. 4" A reparação de danos causados ao consu
midor por defeitos decorrentes de mercadorias, proje
tos, fabricação, construção, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento, bem como por in
formações insuficicntes ou inadequadas sobrc utilização
de bens ou serviços, uma vez costatada sua existência,
caberá ao fornecedor, como tal definido no artigo ante
rior.

§ 1'" Em toda e qualquer circunstàcia, caberá o di
reito de regresso contra o real respons'ivcl pelo dano.

§ 2" O fornecedor de bens ou serviços s6 se eximirá
da responsabilidade da indenização se provar que o
dano é imputável a terceiro ou que ocorreu em virtude
de má utilização pelo consumidor.
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Ar!. 5" O não - cumprimento dos prazos de entre
ga da mercadoria propiciará ao consumidor o cancela
mento da compra. sem qualquer ônus, inclusive de im
posto ou taxas.

§ I"~ Tratando-se de serviço, atraso no cumprimento
dos prazos implicará em pena cominatória diária. de
1% (um por cento) do valor contratado. independen
temente de ação própria cabível, se prejuízo maior de
correr do atraso.

§ 2" Caso o consumidor já tenha efetuado algum
pagamento, o fornecedor' fica obrigado a devolver a
importância recebida. no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de pagamento em dohro.

Art. 6" Aplica-se ao autor da propaganda enganosa
e àquele que a difundir, o ar!. 4' desta lei.

Art. 7' Os "termos de garantia" deverão ser explí
citos quanto à parte do objeto que se garante, bem
como ao tempo que vigorará.

§ I" Aplicam-se as disposições deste artigo à presta
ção de serviços. no que couber.

§ 2' Persistindo defeito detectado no período de
garantia, prorrogar-se-á até sua solução definitiva.

§ 3" Esgotadas as tentativas de conserto de defeito
detectado nos termos do parágrafo anterior. sem solu
ção do problema, o fornecedor fica obrigado à substi
tuição do bem pC!r um novo, similar ou à devolução
da importância paga, devidamente corrigida. cabendo
a opção ao con,.umidor.

Art. 8' As pessoas físicas ou jurídicas encarregadas
de prestar assitência técnica não poderão levar mais
de 15 (quinze) dias para efetuar o conserto, salvo motivo
de força maior devidamente comprovado. sob pena de
indenização. nos termos do ar!. 4' desta lei.

§ I' No período da garantia, nenhuma importância
deverá ser paga pelo consumidor. a qualquer título.
inclusive o de transporte. pela reparação da mercadoria.

Ar!. 9" As liquidações e promoções deverão conter
os prazos de sua duração, sob pena de facultar ao consu
midor, pagar os preços anunciados sem que o forne
cedor possa alegar que não mais estão em vigor.

Ar!. 10. Na venda de bens recondicionados e/ou
com defeito. far-se-á alusão a tais estados sob pena
de substituição por outro novo,

Art. 11. Presercreve em 30 (trinta) dias o prazo
para reclamações por vícios ou defeitos de fácil consta
tação. no bem ou na prestação de serviços, salvos aque
les resguardados por garantia.

Art. 12. Os eletrodomésticos. assim como os pro
dutos eletrônicos terão a garantia mínima de 1 (um)
ano,

Art. 13. É facultado ao consumidor; o acesso às
oficinas de conserto. para inspeção dos serviços contra
tados. respeitados os limites de segurança de cada em
presa.

Art. 14. O fornécedor que apontar aos serviços de
proteção ao crédito, cheques ou entidades análogas ou
inadimplemente do consumidor, deverá comunicartam
bém o pagamento por ele efetuado, sob pena de respon
der por perdas e danos.

Parágrafo único. As ações de reduzido valor econô
mico serão apreciadas pelo Juizado Especial de Peque
nas Causas.

Justilicação

O consumidor teve seus direitos reconhecidos pela
Organização das Nações Unidas - (ONU) e pela Orga
nização Internacional da União dos Consumidores 
(JOCU), dos quais salientamos: direitos à indenização,
à segurança e à informação, entre outros.

No Brasil, com exceção do Programa de Proteção
ao Consumidor - Procon. que não tem competência
para aplicar multas nem sanções. funcionando como
mero intermediário entre reclamantes e rechamados.
o consumidor vê-se constantamente lesado em seus inte
resses, não havendo nenhum instrumento que possi
bilite a curto prazo, uma indenização compatível ao
dano a ele causado.

Na nova Carta Magna é latente a preocupação do
Constituinte com o disciplinamento dessa questão do
maior interesse do cidadão, que é exatamente a Defesa
do Consumidor e, para honrar os compromissos assumi
dos com as causas sociais. fez inserir em seu Título
II - Capítulo I um artigo presrcrcvcndo que "o Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor'"
(Art, 5' - XXXII).

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Do clamor da Nação , cujo eco fez-se ouvir na Assem
bléia Nacional Constituinte. onde cristalizaram-se as
maiores aspiraç6es do povo brasileiro, entre eles a defe
sa do consumidor, capitulou-se nos Atos das Dispo
sições Transitórias a elaboração, pelo Congresso Nacio
nal. de um Código de Defesa do Consumidor (ArtA8).

Concomitante aos projetos do legislativo, o Execu
tivo, via de seu Ministério da Justiça encaminhou ao
Congresso uma mensagem contendo, também um pro
.ieto de Código de Defesa do Consumidor.

Contudo. parece-nos urgente e oportuno estruturar
a legislação no sentido de assegurar ao consumidor me
canismos que permitam um ágil e pronta medida contra
o dano causado, principalmente pelo fato de sabermos
da morosidade com que se reveste a tramitação de Códi
go, haja visto, por exemplo, o "novo" Código CivI1
que há anos está sendo discutido; o mesmo ocorrendo
com O Código Penal e outros.

Assim, O prescnte projeto visa preencher essa lacuna
legal concernente aos aspectos mais prementes do coti
diano do consumidor, possibilitando, por outro lado
que a apreciação de projetos da envergadura e fólego
condizentes com a formulação do Código de Defesa
do Consumidor gaste o tempo necessário, sem atropelos
ou delongas.

Finalmente, a proposta que ora apresentamos visa,
pois, propiciar adequado e rápido meio de defesa do
consumidor ao agasalhar a Teoria da Responsabilidade
Objetiva. ou seja. constatada a existência do dano ou
vícios caberá a indenização pelo fornecedor, simplifi
cando o processo mormente a desproporção entre a
figura do industrial fornecedor e do consumidor; no
que diz respeito à inversão do ônus da prova. cria-se
um novo comportamento social, constituindo-se em mo
tivo para que as pessoas voltem a acreditar nelas pró
prias e nas instituições.

Sala das Sessões. 29 de março de 1989. - Adhemar
de Barros Filho. Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM~SÕESPERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÕRIAS

Art. 48. O Conglcsso Nacional. dentro de cento
e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará
Código de Defesa do Consumidor.

PROJETO DE LEI
N' 1.955, DE 1989

(Do Sr. Michel Temer)

Institui o Código de Defesa do Consumidor, e
dá providências correlatas.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.149. de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I
Da Defesa do Consumidor

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. l' A presente lei estabelece normas de proteção
e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse
social, nos termos do art. 5', inciso XXXII, 170, inciso
V, da Constituição Federal e art. 48 de suas disposições
transitórias,

Art. 2' Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza bens ou serviços, como destina
tário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletivi
dade de pessoas, ainda que indetermináveis, que se
encontre sujeita ou propensa a intervir nas relações
de consumo.
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Art. 3' Fornecedor de bens e serviços é qualquer
pessoa, quer seja industrial, importador, comerciante.
agricultor, pecuarista, prestador ne serviços de qualquer
natureza, a título individual ou societário. bem como
o Estado e outros organismos públicos, descentralizados
ou não, empresas públicas, de economia mista, conces
sionárias de serviço público e outras entidades privadas
ou públicas que desenvolvam atividades de produção,
montagem, importação, distribuição ou comercializa
ção de bens e prestação de serviços, inclusive os de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo os decorrentes das relações de caráter trabalhista,

Art. 4" A Política Nacional de Relações de Consumo
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores. o respeito à sua dignidade, saúde e segu
rança. a transparência e harmonia das relações de con
sumo, a proteção de seus interesses econômicos, bem
como a melhoria da sua qualidade de vida, atendidos
os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consu
midor no mercado de consumo:

II -ação governamental no sentido de proteger efeti
vamente o consumidor. quer diretamente. quer incenti
vando a criação e desenvolvimento de associações que
os representem, bem como assegurando a presença.
no mercado de consumo, de bens e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e de
sempenho;

III - harmonização dos interesses dos participantes
das relações de consumo e compatibilização da proteção
do consumidor e a necessidade de desenvolvimento eco
nômico e tecnológico. de modo a viabilizar os princípios
nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da
Constituição Federal), sempre com base na boa-fé nas
relações entre consumidores e fornecedores;

IV - informação e educação de fornecedores e con
sumidores, quanto aos seus direitos e deveres. com vis
tas à melhoria do mercado de consumo;

V - incentivo à criação petos fornecedores de meca
nismos eficientes de controle de qualidade e segurança
de bens e serviços, assim como de mecanismos alterna
tivos de solução de conflitos de consumo;

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abu
sos praticados no mercado de consumo, inclusive a con
corrência desleal e utilização de inventos e criações in
dustriais. das marcas e nomes comerciais e signos distin
tivos. que possam causar prejuízos aos consumidores;

VII - racionalização e melhoria dos serviços pú
blicos;

VIII - estudo constante das modificações do mer
cado de consumo.

Ar!. 5" Para a execução da Política Nacional das Rela
ções de Consumo contará o Poder Público com os se
guintes instrumentos dentre outros:

a) manutenção de assistência jurídica integral e gra
tuita para o consumidor carente e assistência .iudiciária
às associações desprovidas de recursos. por intermédio
das defensorias públicas;

b) instituição de Curadorias de Proteção ao Consu
midor no âmbito do Ministério Público;

c) criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas;
d) concessão de estímulos à criação e desenvolvimen

to das Associações de Defesa do Consumidor;
e) criação de delegacias de polícia especializadas no

atendimento de consumidores vítimas de infrações pe
nais referentes à relações de consumo.

§ l' Os Estados e Municípios manterão órgãos gratui
tos de atendimento. orientação e conciliação dos consu
midores.

§ 2' A União, os Estados e os Municípios poderão
fiscalizar preços e autuar.os infratores, observando seu
prévio tabelamento pela autoridade competente.

CAPÍTULO I1
Dos Direitos Básicos dos Consumidores

Ar!. 6' São direitos bãsicos dos consumidores:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra

os riscos provocados por práticas no fornecimento de
bens e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a informação adequada e clara sobre os dife
rentes bens e serviços. com especificação correta de
quantidade, características, qualidade e preço, bem co
mo sobre os riscos que apresentem;

III - a educação e divulgação sobre o consumo ade
quado dos bens e serviços, asseguradas a liberdade de
escolha e a igualdade nas contratações;
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IV - a proteção contra a publicidade enganosa, mé
todos desleais, bem como contra prátieas e cláusulas
abusivas no fornecimento de bens e serviços;

V - a modificação das eláusulas contratuais que esta
beleçam prestações desproporcionais ou sua revisão por
fatos supervenientes que as tornem excessivamente one
rosas;

VI -a efetiva prevenção e reparação de danos indivi
duais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e adminis
trativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção
jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclu
sive com inversão, a seu favor, do ônus da prova no
processo civil, quando verossímil a alegação do consu
midor, segundo as regras ordinárias de experiência;

IX - a participação e consulta na formulação das
políticas que os afetem diretamente, e a representação
de seus interesses por intermédio das entidades públicas
ou privadas de proteção ou defesa do consumidor;

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públi
cos em geral.

Ar!. 7" Os direitos previstos nesta lei não excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções interna
cionais de que o Brasil seja signatário, da legislação
interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas au
toridades administrativas competentes, bem como dos
que derivem dos princípios gerais do direito,. analogia,
costumes e eqüidade.

CAPÍTULO III
Da Proteção ao Consumidor e da

Reparação dos Danos

SEÇÃO I
Da Proteção à Saúde e Segurança

Ar!. 8' Os bens e serviços colocados no mercado
de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança
dos consumidores, exceto os considerados normais e
previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição,
obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese,
a dar as informações necessárias c adequadas a seu
respeito.

Ar!. 9" O fornecedor de bens e serviços potencial
mente nocivos à saúde ou perigosos deverá, nos rótulos,
bulas, manuais e mensagens publicitlírias que acompa
nhem o produto, informar, de maneira ostensiva, a res
peito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo
da adoção de outras medidas de segurança cabíveis em
cada caso concreto.

Art. 10. O fornecedor de bens e serviços que, poste
riormente à sua introdução no mercado de consumo,
tiver conhecimento da nocividade, periculosidade ou
riscos que apresentem, deverá comunicar o fato imedia
tamente às autoridades competentes e aos consumido
res, mediante anúncios publicitários.

Art. 11. O bem ou serviço que, adequadamente utili
zado ou fruído, apresentar alto grau de nocividade ou
periculosidade será retirado do mercado por iniciativa
do próprio fornecedor, mediante acompanhamento pe
las 11 utoridadcs competentes Ou por imposição destas,
às expensas do fornecedor, sem prejuízo da responsa
bilidade pela reparação de eventuah danos.

SEÇÃO II
Da Responsabilidade por Danos

Art. 12. O fabricante e o importador respondem
pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, cons
truçáo, montagem, fórmulas, manipulação, apresenta
ção ou acondicionamento de seus bens, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua uti
lização.

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

§ 2" O fabricante ou importador só sc exime de res
ponsabilidade se provar que o dano é imputável, exclusi
vamente, à culpa do consumidor ou de terceiro; em
caso de culpa concorrente, o fabricante ou importador
se exime de responsabilidade na proporção em que pro
var a culpa do consumidor.

§ 3" Aquele que efetivar o pagamento terá direito
de reaver dos demais responsáveis, segundo sua partici
pação no evento danoso.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 13. O fornecedor de serviços responde pela repa
raçáo dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por infor
mações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

§ l' Para os efeitos deste artigo, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.

§ 2" O fornecedor de serviços só se exime de responsa
bilidade se provar que o dano é imputável, exclusiva
mente, à culpa do consumidor ou de terceiro.

§ 3" Quando o serviço prestado causar dano irrepa
rável a bem de qualquer natureza do consumidor, a
indenização corresponderá ao seu valor de reposição
integral.

§ 4" A responsabilidade dos profissionais liberais será
apurada mediante verificação de culpa.

SEÇÃO 111

Da Responsabilidade por Vícios dos Bens

Art. 14. Os fornecedores de bens de consumo durá
veis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inade
quados ao consumo a que se destinam ou lhes diminua
o valor, assim como por aqueles decorrentes da dispari
dade com as indicações constantes do recipiente, da
embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, po
dendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha:

a) a suhstituição do bem por outro da mesma espécie,
marca ou modelo, em perfeitas condições de uso;

b) a restituição imediata da quantia paga, monetaria
mente atualizada, sem prej uízo de eventuais perdas e
danos;

c) o abatimento proporcional do preço.
§ 1" No caso de fornecimento de bens in natura será

responsável perante o consumidor o fornecedor ime
diato.

§ 2" Consideram-se impróprios ao uso e consumo:
a) os bens cujos prazos de validade estejam vencidos;
b) os bens alterados, avariados, falsificados ou, por

qualquer outra razão, em desacordo com as normas
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresen
taçáo.

§ 3" A substituição do bem por outro de espécie,
marca ou modelo diversos somente seré feita mediante
complementação ou restituição de eventual diferença
de preço.

Art. 15. Os fornecedores respondem solidariamente
pelos vícios de quantidade do bem, sempre que, respei
tadas as variações decorrentes de sua natureza, seu con
teúdo líquido for inferior às indicações constantes do
recipiente, da embalagem, rorulagem ou de mensagem
publicitária, podendo o consumidor exigir, alternati
vamente e à sua escolha:

a) a substituição do bem por outro da mesma espécie,
marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

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

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

na pesagem ou medição náo estiver aferido segundo
os padrões oficiais, a responsabilidade é exclusiva do
fornecedor imediato.

SEÇÃO IV
Da Responsabilidade por Vícios dos Serviços

Art. 16. O fornecedor de serviços responde pelos
vícios de qualidade ou de segurança que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo ou lhes dimi
nuam o valor, podendo o consumidor exigir, alternati
vamente e ri sua escolha:

a) a reexecução dos serviços, sem custo adicional e
quando cabível;

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

c) o abatimento proporcional do preço.
§ 1" A reexecução dos serviços poderá ser confiada

a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco
do fornecedor de serviços.

§ 2' Consideram-se impróprios ao consumo os servi
ços prestados em desacordo com as respectivas normas
regulamentares.

Art. 17, Quando o fornecimento de serviço tiver por
objeto a reparação de qualquer bem, considerar-se-á
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implícita a obrigação de empregar componentes de re
posição novos, salvo autorização em contrário do consu
midor.

Art. 18. Os órgáos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes e seguros.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total
ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão
as pessoas jurídicas compelidas a cumprí-las e a reparar
os danos causados, na forma prevista no Título III.

SEÇÃO V
Da Prescrição

Art. 19. Prescreve em 180 (cento e oitenta) dias o
direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil
constatação dos bens ou do término da execuçáo dos
serviços.

§ I' A reclamação formalizada perante os órgãos ou
entidades com atribuições de defesa do consumidor,
suspende o prazo prescricional por 90 (noventa) dias.

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

§ 3" A reclamação comprovadamente formulada pelo
consumidor perante o fornecedor de bens e serviços
suspende a prescrição até a resposta negativa, que deve
ser transmitida de forma inequívoca.

§ 4' Tratando-se de vício oculto, o prazo prescricional
inicia-se no momento em que ficar evidenciado o de
feito.

Art. 20. A prescrição do direito à reparação dos danos
causados por defeitos dos bens ou serviços, prevista
nas seções anteriores, rege-se pelo art. 177 do Código
Civil, iniciando-se a contagem do prazo a partir da mani
festação do dano.

SEÇÃO VI
Da Cobrança de Dívidas

Art. 21. Na cobrança de débitos o consumidor ina
dimplente não será exposto a ridículo, nem será subme
tido no seu trabalbo ou no seu lar a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça à sua integridade física.

§ I" O consumidor, cobrado em quantia indevida,
tem direito a repetição de indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou, acrescido de correção monetária
e juros legais, salvo hipótese de manifesto engano.

§ 2" As infrações ao disposto neste artigo, além de
perdas e danos, indenização por danos morais e outras
sanções cabíveis, ficam sujeitas à multa de natureza
econômica, proporcional à gravidade da infração e à
condição econômica dos infratores, cominada pelo juiz
na ação proposta por qualquer dos legitimados à defesa
do consumidor em juízo.

SEÇÃO VII
Dos Bancos de Dados e Cadastros

de Consumidores

Art. 22. O consumidor terá acesso aos cadastros,
fichas, registros e dados pessoais e de consumo arqui
vados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas
fontes.

§ le Os cadastros e dados de consumidores devem
ser redigidos em linguagem de fácil compreensão, não
podendo conter informações relativas a período supe
rior a cinco anos.

§ 2" A abertura de cadastro e dados pessoais de consu
mo não solicitada deverá ser comunicada por escrito
ao consumidor.

§ 3' Os erros e omissões cadastrais serão corrigidos
e sanados a pedido do consumidor, devendo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, ser comunicado aos eventuais
destinatários das informações incorretas.

§ 4" Sempre que os fatos supervenientes justifiquem
a medida, poderá o consumidor pedir as retificações
nos registros, o que se fará na forma do parágrafo ante
rior.

§ 5" Os bancos de dados, cadastros de consumidores,
serviços de proteção ao crédito e atividades congêneres
são consideradas entidades de caráter público para fins
do art. 5', LXXII da Constituição da República.

§ 6" Consumada a prescrição relativa à cobrança de
débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos res
pectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer
informações que possam impedir ou dificultar novo
acesso ao crédito junto aos fornecedores.



Abril de 1989

§ 7" Às infrações ao disposto neste artigo, aplicam-se
as mesmas sanções previstas no § 2" do artigo anterior,

Art. 23. Os órgãos públicos de defesa dos direitos
do consumidor manterão serviços de proteção ao consu
midor, com o cadastro dos fornecedores de bens e servi
ços, infratores das normas de defesa do consumidor.
contendo as informações disponíveis para orientação
e consulta por qualquer interessado.

Parágrafo único, Aplicam-se a este artigo, no que
couber, as mesmas regras enunciadas no artigo anterior,

SEÇÃO VfII
Da Extensão Subjetiva da Responsabilidade

Art. 24. Os sócios-gerentes e administrador~s não
respondem pessoalmente pelas obrigações imputadas
à empresa, exceto, nos casos de insolvencia ou encerra
mento das respectivas atividades, pelas indenizações
previstas nas Secções lI, III e IV deste Capitulo.

Art. '25. Os grupos societários e as sociedades coliga
das, controladoras e controladas, são subsidiariamente
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Códi
go,

CAPÍTULO IV
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO I
Da Oferta e Publicidade

Art. 26. Toda informação ou publicidade veiculada
por qualquer forma ou meio de comunicação com rela
ção a bens e serviços oferecidos ou apresentados obriga
o fornecedor e integra o contrato que vier a ser cele
brado.

Art. 27. A oferta e apresentação no fornecimento
de bens ou serviços devem assegurar informações corre
tas, claras e ostensivas sobre as suas características e
qualidade, bem como sobre os riscos que apresentem
à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único. É proibida toda publicidade que,
por qualquer meio, induza o consumidor a colocar em
risco sua saúde ou segurança.

Art. 28. Quando o fornecedor de bens ou serviços
se utilizar de publicidade enganosa, o consumidor pode
rá pleitear indenização por danos sofridos, bem como
a abstenção da prática do ato, sob pena de execução
específica, para o caso de inadimplemento, sem prejuízo
da sanção pecuniária cabível e de contrapropaganda,
que poçle ser imposta administrativa ou judicialmente.

§ I' E enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, mesmo por
omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a res
peito da natureza, características, qualidade, quanti
dade, propriedades, origem e quaisquer outros dados
sobre bens e serviços,

§ 2' O ônus da prova da vcracidade e correção da
informação ou comunicação publicitária cabe ao forne
cedor.

Art. 29. Se o fornecedor de bens ou serviços recusar
cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade,
o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre
escolha:

a) cxigir o cumprimcnto forçado da obrigação, nos
termos da oferta, apresentação ou publicidade;

bl aceitar outro bem ou prestação de serviço equiva
lente;

c) rescindir o contrato, com direito à restituiçlío da
quantia cventualmente antecipada, acrescida de corre
ção monetária e perdas e danos.

Art. 30. O termo de garantia ou equivalente deve
esclarecer em que consiste a mesma garantia, bem como
a forma e o lugar em que pode ser exercitada, sendo
entregue ao consumidor, pelo fornecedor, no ato da
aquisição do bem ou serviço.

Art. 31. Os fabricantes e importadores deverão asse
gurar a oferta de componentes e peças de reposição
enquanto não cessar a fabricação ou importação do
bem.

Parágrafo único. Cessadas a faL1ricação ou impor
tação, a oferta deveni scr mantida por período razmivc\
de tempo, na forma da lei.

Art. 32. O consumidor pode desistir do contrato,
no prazo de 7 (sete) dias úteis contados de sua assinatura
ou do recebimento do bem ou serviço, sempre que a

.contratação ocorrer f0Ta do cstabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou reembolso postal.
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§ 1" Se o consumidor exercitar o direito de arrepen
dimento previsto neste artigo, os valores eventualmcnte
pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão,
serão devolvidos, de imediato, monetariamente atuali
zados.

§ 2" Em caso de venda por telefone ou reembolso
postal o nome e endereço do fabricante deverão constar
na embalagem e na publicidade utilizada.

§ 3" O fornecedor do bem ou serviço é responsável
pelos atos de seus representantes.

SEÇÃO II
Das Práticas Abusivas

Art. 33. É vedado ao fornecedor de bens ou serviços;
1- ondicionar o fornecimento de bem ou de serviço

ao fornecimento de outro bem ou serviço;
II - recusar atendimento às demandas dos consumi

dores, na exata medida dc suas disponibilidadcs de esto
que, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solici
tação prévia, qualquer bem, ou fornecer qualquer servi
ço, ressalvada a remessa de amostras grátis;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conheci
mento ou condição social, para impingir-lhe seus bens
ou serviços:

V - exccutar serviços sem a prévia elaboração de
orçamento e autorização expressa do consumidor;

VI - repassar informação depreciativa referente a
ato praticado pelo consumidor no exercício de seus di
reitos;

VII - colocar, no mercado de consumo, qualquer
bem ou serviço sem observância das normas previstas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou pelos
órgãos oficiais de normatização;

VIII - praticar quaisquer outros atos definidos em
lei como condutas abusivas.

Parágrafo único. Os bens remetidos ou entregues ao
consumidor, na hipótese prevista no inciso I1I, equipa
ram-se ãs amostras grátis, inexistindo obrigação de pa
gamento,

Art. 34. O fornecedor de serviços será obrigado a
entregar ao consumidor orçamento prévio discriminado
o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos
a sercm empregados, as condições de pagamento, bem
como as datas de início e término dos serviços.

§ I" Salvo estipulação em contrário, o valor orçado
terá validade pelo prazo de 10 (dez) dias, contados
de seu recebimento pelo consumidor.

§ 2' Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento
obriga os contraentes e somente pode ser alterado me
diante livre negociação das partes.

§ 3' O consumidor não responde por quaisquer ônus
ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços
de terceiros, não previstas no orçamento prévio.

Art. 35. No caso de fornecimento de bens ou de
serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabela
mento de preços, os fornccedores deverão respeitar os
limites oficiais sob pena de. não O fazendo, responderem
pela restituição da quantia recebida em excesso, mone
tariamente atualizada, podendo o consumidor exigir.
alternativamente e à sua escolha. u desfazimento do
negócio, sem prejuízo de outras sançt5es cabíveis.

Art. 36. As infraçt5es ao disposto nesta c na secção
anterior, além de perdas e danos, indenização por danos
morais, perda dos juros e outras sanções cabíveis. ficam
sujeitas à multa de natureza civil. proporcional li gravi
dade da infração c à condição econômica do infrator.
cominada pelo juiz na ação proposta por qualquer dos
legitimados ã defesa do consumidor em juízo.

CAPÍTULO V
Da Proteção Contratual

SEÇÃO I
Das Cláusúlas Abusivas

Art. 37. Os contratos que p.:gulam as relações de
consumo não obrigarão os consumidores se náo lhes
for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio
dc seu contelÍdo, ou se DS respectivos instrumentos fo
rem redigidos de modo a dificultar a compreensão de
seu sentido e alcance.

§ l' As cláusulas contratuais serão interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor.

§ 2" As declarações de vontade constantes de escritos
particulares, recibos e pré-contratos relativos às rela-
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ções de consumo, vinculam o fornecedor ensejando in
clusive execução específica. nos termos do art. 69 e
parágrafos,

Art. 38. são nulas de pleno direito as cláusulas contra
tuais relativas ao fornecimento de bens e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a respon
sabilidade do fornecedor por danos ou vícios de qual
quer natureza dos bens ou serviços fornecidos:
ll- subtraiam ao consumidor a opção de reembolso

da quantia já paga. nos casos previstos nesta lei;
III - transfiram responsabilidade a terceiros;
IV - invertam o ônus da prova em prejuízo do consu

midor;
V - estabeleçam obrigações iníquas, lesivas, ou, de

qualquer modo, abusivas aos interesses dos consumi
dores.

Art. 39. No fornecimento de bens ou serviços que
envolva outorga de crédito ou concessão de financia
mento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre ou
tros requisitos, informá-lo previamente sobre:

a) preço do bem ou serviço em moeda corrente nacio
nal;

b) montante dos juros de mora c da taxa efetiva anual
de juros;

c) acréscimos legalmente previstos;
d) número e periodicidade das prestações:
e) soma total a pagar, com e sem financiamento.
§ 1" As multas de mora decorrentes do inadimple

mento de obrigação no seu termo não poderão ser supe
riores a 10% do valor da prestação.

§ 2' Fica assegurada ao consumidor a liquidação ante
cipada do débito, total ou parcialmente, mediante redu
ção proporcional dos juros e demais acréscimos.

§ 3" O fornecedor ficará sujeito a multa e perda dos
juros, além de outras sanções cabíveis, se descumprir
o disposto neste artigo.

Art. 40. Nos contratos de compra e venda de móveis
ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem
como nas alienações fiduciárias em garantia, conside
ram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabe
leçam a perda total das prestações pagas em benefício
do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear
a rescisão do contrato e a retomada do bem alienado.

Parágrafo único, Na hipótese prevista neste artigo,
o devedor inadimplente terá direito à compensação ou
à restituição das parcelas quitadas à data da rescisão
contratual, descontada a vantagem econômica auferida
com a fruição,

SEÇÃO II
Dos Contratos de Adesão

ArL 41. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas
tiverem sido aprovadas por autoridade competente ou
estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de bcns
ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou
modificar substancialmente seu conteúdo,

Art. 42. Os contratos de adesão escritos serão redigi
dos em termos claros e com caracteres ostensivos e
legíveis. de modo a facilitar sua compreensão pelo con
sumidor.

Art. 43. O Ministério Público e demais legitimados
no art. 67 podem requerer em juízo. em caráter preven
tivo, o controle das condições gerais dos contratos de
adesão. '

CAPÍTULO IV
Das Sanções Administrativas

Art. 44. A União. os Estados c o Distrito Fedeml,
em caráter concorrente c nas suas respectivas áreas de
atuação administrativa. baixarão normas relativas à pro
dução, industrialização, distribuição. publicidade e con
sumo de bens e serviços.

§ l' A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios fiscalizarão e controlarão o mercado de con
sumo no interesse da preservação da vida, saúde, segu
rança. informação e bem-estar do consumidor, baixan
do as normas que se fizerem necessárias.

§ 2' Os órgãos federais. estaduais, do Distrito Federal
e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar
o mc:reado de consumo manterão comissões permanen
tes para elaboração. revisão e atualização das normas
referidas no parágrafo anterior. sendo obrigatória a par
ticipação dos consumidores e fornecedores.

§ 30 Os órgãos oficiais poderão expedir notificações
aos fornecedores para quc, sob pena de desobediência,
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prestem informações sobre questões de interesse do
consumidor.

Art. 45. As infrações das normas de defesa do consu
midor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes san
ções, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das
definidas em normas específicas:

a) multa;
b) apreensão do bem;
c) inutilização do bem;
d) suspensão de fornecimento de bem ou serviço;
e) revogação de concessão ou permissão de uso;
O cassação de licença do estabelecimento ou de ativi

dade;
g) cassação de registro do bem junto ao órgão compe

tente;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento

ou de atividade empresarial;
i) intervenção administrativa;
j) suspensão temporária de atividade empresarial;
I) imposição de contrapropaganda.
Parãgrafo único. As sanções previstas neste artigo

poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 46. A-pena de multa, graduada de acordo com

a gravidade da infração, a vantagem auferida e à condi
ção econômica do fornecedor, será aplicada mediante
procedimento administrativo nos termos da lei.

Art. 47. As penas de apreensão, de inutilização de
bens, de suspensão do fornecimento de bem ou serviço
c de revogação da concessão ou permissão de uso serão
aplicadas pela administração quando forem constatados
vícios de qualidade ou de quantidade, bem como nas
Iúpótcses de periculosidade e de impropriedade do bem
ao uso a que se destina.

Art. 48. As penas de cassação de alvará de licença,
de interdição e de suspensão temporária da atividade,
serão aplicadas quando o estabelecimento industrial,
comercial ou profissional reincidir na prática das infra
ções de maior gravidade, previstas em lei.

Parágrafo lÍnico. A pena de intervenção administra
tiva será aplicada sempre que as circunstâncias de fato
desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou
suspensão da atividade.

Art. 49. A imposição de contrapropaganda será comi
nada quando o fornecedor incorrer na prática de publici
dade enganosa, nos termos do disposto no art. 28, e
seu § 1', deste Código, sempre às expensas do infrator.

§ l' A contrapropaganda será divulgada pelo respon
sável, da mesma forma, freqüência e dimensão e, prefe
rencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário,
de forma capaz a desfazer o malefício da publicidade
enganosa.

§ 2' A contrapropaganda será aplicada pelos órgãos
públicos competentes de proteção ao consumidor, me
diante procedimento administrativo, asscgurando-se
lhe ampla defesa, mas somente será publicada por ex
pressa determinação do Ministro de Estado da respec
tiva área de atuação administrativa.

§ 3' Enquanto não promover a contra-propaganda,
o fornecedor, além de multa diária e outras sanções,
ficará impedido de efetuar, por qualquer meio, publici
dade de seus bens e serviços.

TÍTULO 11
Das Infrações Penais

Art. 50. Colocar no mercado, fornecer ou expor para
fornecimento bens impróprios ao consumo:

Pena - Reclusão de dois a cinco anos e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de um a dois anos ou multa.
Art. 51. Omitir dizeres ou sinais ostensivos, obriga

tórios sobre a nocividade ou periculosidade de bens,
nas embalagens, nos invólucros ou publicidade:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
§ l' Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de

alertar, quando obrigatório, mediante recomendações
escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço
a ser prestado.

§ 2" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de seis lIleses a dois anos ou multa.
Art. 52. Deixar de comunicar à autoridade compe-

tente, aos consumidores e ao público em geral, a nocivi
dade ou periculosidade de bens cujo conhecimento seja
posterior à sua colocação no mercado:

Pena - Reclusão de um a cinco anos e multa.
Parágrafo lÍnico. Incorrerá nas mesmas penas quem

deixar de retirar do mercado, imediatamente, quando
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determinado pela autoridade competente, os bens noci
vos ou perigosos, na forma deste artigo.

Art. 53. Executar serviço potencialmente nocivo à
saúde ou perigoso, contrariando determinação de auto
ridade competente:

Pena - Reclusão de dois a cinco anos e multa.

Art. 54. Fazer afirmação falsa ou enganosa sobre
a natureza, característica, qualidade, quantidade, segu
rança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia
de bens e serviços:

Pena - Reclusão de um a cinco anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem:

I - fizer ou promover publicidade que sabe ou deve
ria saber ser enganosa;

II - fizer ou promover publicidade de bens ou servi
ços de modo a induzir o consumidor em erro quanto
à identidade do fornecedor;

III - fizer ou promover publicidade que sabe ser
capaz de induzir o consumidor a colocar em risco sua
saúde o u segurança.

Art. 55. Estipular em contrato qualquer vantagem
ilícita:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.
Parágrafo único. Se a vantagem é obtida:
Pena - Reclusão de um a cinco anos e multa.

Art. 56. Empregar, na reparação de hens, peças ou
componentes de reposição usados, sem autorizaçao do
consumidor:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Art. 57. Utilizar, na cobrança de dívidas, de violência

ou grave ameaça, afirmações falsas, incorretas ou enga
nosas ou de qualquer outro procedimento que exponha
o c0!1sumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira
com seu trabalho, descanso ou lazer:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Art. 58. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor

às informações que sobre ele constem em cadastros,
banco de dados, fichas e registros:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Parágrafo único, Incorrerá nas mesmas penas quem

deixar de informar o consumidor sobre a inserção de
informações sobre sua pessoa em cadastros, banco de
dados, fichas ou registros, quando não solicitada por
escrito por ele.

Art. 59. Inserir informações sobre consumidor cons
tante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros
que sabe ou deveria saber ser inexata.

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem

deixar de corrigir imediatamente informação nas cir
cunstâncias previstas no caput deste artigo.

Art. 60. Além das penas privativas de liberdade e
de multa, podem ser impostas, cumulativas ou alternati
vamente:

I - interdição temporária de direitos;
I1 - publicação em órgão de comunicação de grande

circulação ou audiência às expensas do condenado, de
notícia sobre os fatos e condenação;

III - perda de bens;
IV - prestação social alternativa;
V - Suspensão de direitos.
Art. 61. Sem prejuízo das previstas no Código Penal,

são cireuntâncias que sempre agravam as penas pre
vistas neste Código:

I - serem os crimes cometidos em epóca de grave
crise econômica ou por ocasião de calamidade;

H - provacarem os crimes grave dano individual
Ou coletivo;

. IH - serem os crimes cometidos mediante dissimu
lação da natureza ilícita do procedimento;

IV - serem os crimes praticados em operações que
envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer ou
tros bens ou serviços essenciais.

Art. 62. Aplica-se o disposto no art. 258 do Código
Penal aos crimes de perigo comum previstos neste Tí
tulo.

Art. 63. Além dos efeitos da condenação previstos
pelo Código Penal, constitui efeito da condenação por
cnme definido neste Código a interdição do exercício
de atividade que dependa de autorização do Poder PÚ
blico ou habilitação específica.

Art. 64. O valor da fiança, nas infrações de quet
rata esta lei, será fixado pelo juiz entre 100 (cem) e
2.000 (dois mil) MVR - Maior Valor de Referência.
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Parágrafo único. Se assim recomendar a situação eco
nômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade de seu valor mínimo;
b) aumentada pelo juiz vinte vezes de seu valor má

ximo.
Art. 65. No processo penal atinente aos crimes previs

tos nesta lei, bem como a outros crimes e contravenções
que envolvam relações de consumo, poderão intervir,
como assistentes do Ministério Público, os demais legiti
mados indicados no ar!. 67, aos quais também é facul
tado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não
for oferecida no prazo legal.

TÍTTJLO UI
Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 66. A defesa dos interesses e direitos dos consu
midores e das vítimas poderá ser exercida em juízo
individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida
quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos,
para efeitos desta lei, os transindividuais, de natureza
indivisível, de que sejam titulares pessoas indetermi
nadas e ligadas por eircunstãncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim enten
didos, para efeitos deste Código, 05 trausindividuais
de natureza indivisível de que seja titular grupo, catego
ria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relaçáo jurídica base;

III - interesse ou direitos individuais homogêneos,
assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 67. Para fins do art. 66, parágrafo único, são
legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público;
n - a União, os Estados, os Municípios. o Distrito

Federal e os Territórios;
III - as entidades e órgãos da administração pública,

direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídi
ca, especificamente destinados à defesa dos interesses
e direitos protegidos por este Código;

IV - as associações legalmente constituídas há me
nos de um ano e que incluam entre seus fins institu
cionais a defesa dos interesses e diretos protegidos por
esta lei, dispensada a autorização "assemblear".

§ l' Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre
os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defe
sa dos interesses e direitos de que cuida este Código.

§ 2' Os órgão públicos legitimados poderão tomar
dos interessados compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais, mediante cominações que
terão eficácia de título executivo extrajudicial.

Art. 68. Para a defesa dos direitos c interesses prote
gidos por este Código são admissíveis todas as espécies
de ação capazes de propiciar sua adequada e efetiva
tutela.

Art. 69. Na ação que tenha por objeto o cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá
a tutela específica da obrigação ou determinará provi
dências que assegurem o resultado prático equivalente
ao do adimplemento.

§ l' A conversão da obrigação em perdas e danos
somente será admissivel se por ela nptar o autor ou
se impossível a tutela específica ou a obtenção do resul-
tado prático correspondente. .

§ 2' A indenização por perdas e danos se fará sem
prejuízo da multa (art. 287, do CPC).

§ 3" Sendo relevante o fundamento da demanda e
havendo justificado receio de ineficácia do provimento
final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente
ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4" O juiz poderá, na hipótese do § 3' ou na sentença,
impor multa diária ao réu, independentemente de pedi
do do autor, se for suficiente ou compatível com a obri
gação. fixando prazo razoável para o cumprimento do
preceito.

§ 5" Para a tutela específica ou para a obtenção do
resultado prático equivalente. podeni o juiz determinar
as medida, necessárias. tais como busca e apreensão,
remoção de coisas e pessoas. desfazimento de obra,
impedimento de atividade nociva. além de requisição
de força policial.

Art. 70. Contra atos ilegais ou abusivos de pessoas
físicas ou jurídicas que lesem direito líquido e certo, r

individual ou coletivo. previsto neste Código, caberá
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ação mandamental que se regerá pelas normas da lei
do mandado de segurança.

Art. 71. As associações legitimadas pelo art. 67, inciso
IV, quando carentes de recurso, terão direito à assis
tência judiciária do Estado, na forma da lei.

Art. 72. Nas ações coletivas de que trata este Cõdigo
não haverá adiantamento de custas, emolumentos, ho
norários periciais e quaisquer outras despesas.

§ l' O juiz condenará o autor a pagar ao réu os
honorários advocatícios, arbitrados na conformidade do
§ 4', do art 20, do CPC, quando reconhecer que a
pretensão é manisfestamente infundada.

§ 2' Em caso de litigância de má fé, a asssociação
autora e os diretores responsáveis pela propositura da
ação serão solidariamente condenados ao décuplo das
custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas
e danos.

Art. 73. As normas deste Título aplicam-se, no que
for cabível, a outros direitos ou interesses difusos, cole
tivos e individuais homogêneos, tratados coletivamente.

Art. 74. Aplicam-se às ações previstas nestc título
as normas do Código de Processo Civil e da Lei n'
7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita
ao inquérito civil, naquilo que não contrariem suas dis
posições.

CAPÍTULO II

Das ações coletivás para a defesa de
interesses individuais homogêneos

Art. 75. Os legitimados de que trata o art. 67 pode
rão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas
ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabi
lidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo
com o disposto nos artigos seguintes.

Art. 76. O Ministério Público, se não ajuizar a ação,
atuará sempre como fiscal da lei.

Parágrafo único. Aplica-se à ação prevista no artigo
anterior o art. 5', parágrafos 2' a 6', da Lci n" 7.347,
de 24 julho de 1985.

Art. 77. Ressalvada a competência da Justiça Federal,
é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer
o dano, quando de âmbito local;

II - no foro da capital do Estado, no Distrito Federal
ou no da Capital do Território, para os danos de âmbito
nacional ou regional, aplicando-se as regras do CPC
aos casos de competência concorrentes.

Art. 78. Proposta a ação, será publicado edital no
órgão oficial, a fim de que os interessados possam inter
vir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de
ampla divulgação pelos meios de comunicação social
por parte dos órgãos de defesa do consumidor.

Art. 79. Em caso de procedência da ação, a conde
nação será genérica, fixando a responsabilidade do réu
pelos danos causados.

Art. 80. Transitada em julgado a sentença condena
tória, será publicado edital, observado o disposto no
art. 78.

Art. 81. A liquidação da sentença, promovida pela
vítima e seus sucessores, será por artigos, podendo ser
proposta no foro do domicilio do liquidante, a quem
cabe provar, tão-só, o nexo de causalidade, o dano
e seu montante.

Art. 82. A execução poderá ser coletiva, sendo pro
movida pelos legitimados de qne trata o art. 67 deste
Código e abrangendo as vítimas cujas indenizações já
tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem
prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 1·A execução coletiva far-se-á com base em certidão
das sentenças dc liquidação, da qual deverá constar
a ocorr~ncia ou não do trânsito em julgado.

§ 2'.' E competente para a execução o juízo:
I - da liquidação da sentença ou da ação condena

tória, no caso de execução individual;
II - da ação condenatória, quando coletiva a execu

ção.
Art. 83. Em caso de concurso de créditos decorrentes

da condenação prevista na Lei n' 7.347, de 24 de julho
de 1985, e das indenizações pelos prejuízos individuais
resutantes do mesmo evento danoso, estas terão prefe
rência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo,
a destinação da importância recolhida ao fundo criado
pela Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985, ficará sustada
enquanto pendentes de decisão de segundo grau as

ações de indenização pelos danos individuais, salvo Da
hipótese de o patrimônio do devedor ser manifesta
mente suficiente para responder pela integralidade das
dívidas.

Art. 84. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação
de interessados em número compatível com a gravidade
do dano, poderão os legitimados do artigo 67 promover
a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indenizaçâo devida,
nos termos do parágrafo anterior, reverterá ao fundo
criado pela Lei n· 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULOrn
Das ações de responsahilidade do

fornecedor de hens e serviços

Art. 85. Na ação de responsabilidade civil do forne
cedor de bens e serviços, sem prejuízo do disposto nos
Capítulos I e II deste Título, serão observadas as seguin
tes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;
II - se o réu alegar que o fato danoso é imputável

exclusivamente à culpa de terceiro, poderá o autor re
querer a citação deste último para integrar o contra
ditório como litisconsorte passivo, vedada ao réu a de
nunciação da lide;

nI - o réu que houver contratado scguro de respon
sabilidade poderá chamar ao processo o segurador, ve
dada a integração do contraditório pelo Instituto de
Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que
julgar procedente a ação condenará o réu nos termos
do art. 80, do Código de Processo Civil. Se o réu houver
sido declarado falido, o síndico será intimado a informar
a existência de seguro de responsabilidade facultando
se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indeni
zação diretamente contra o segurador, vedada a denun
ciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e
dispensado o litisconsórcio obrigatório com este;

IV - se as provas produzidas demonstrarem a alta
periculosidade do bem quc provocou o dano, bem como
grave imprudência, negligência ou imperícia do forne
cedor na aceitação de projeto industrial, ou na fabrica
ção, montagem ou acondicionamento do bem, poderá
o juíz, de oficío, aberto o prazo de 10 (dez) dias à
manifestação do réu, condená-lo ao pagamento de mul
ta de valor equivalente a, no mínimo 5.000 (cinco mil)
e, no máximo de 20.000 (vinte mil) MVR - Maior
Valor de Referência, em favor do fundo de que trata
a Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 86. Os legitimados a agir na forma desta lei
poderão propor ação visando a compelir o Poder Públi
co competente a proibir em todo o território nacional,
a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a
determinar alteração na composição, estrutura, fórmula
on acondicionamento de bem, cujo uso ou consumo
regular se revele nocivo à saúde pública e à incolu
midade pessoal.

§ 1" Os fornecedores poderão ingressar no feito como
assistentes.

§ 2' Deferida a prova pericial, 05 laudos do perito
e dos assistentes técnicos serão entregues diretamente
em cartório, no prazo máximo e improrrogável de 60
(sessenta) dias a contar do termo final para a apresen
tação do quesito (art. 421, § I", do CPC).

§ 3' O retardamento pela autoridade competente,
por mais de 60 (sessenta) dias, do cumprimento de deci
são judicial em ação de que trata este artigo, configura
crime de responsabilidade nos termos da lei.

CAPÍTULO IV
Da Coisa Julgada

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este Código,
a sentença fará coisa julgada:

I -ergaomnes, exceto se a ação for julgada improce
dente por insuficiência de provas, hipótese em que qual
quer legitimado poderá intentar outra ação, com idên
tico fundamcnto, valendo-se de nova prova, na hipótese
do inciso I do parágrafo único do art. 66;

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, cate
goria ou classe, salvo improcedência por insuficiência
de provas, nos termos do inciso anterior, quando se
tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo
único do art. 66;

IH - erga omnes, apenas no caso de procedência
da ação, para beneficiar todas as vítimas e seus suces-

sores, na hipótese do inciso IH do parágrafo único do
art. 66.

§ 1" A coisa julgada prevista nos incisos I e II não
prejudicará os interesses e direitos individuais dos inte
grantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2' Na hipótese prevista no inciso IH, em caso de
improcedência da ação, os interessados que não tiverem
intervindo no processo como litisconsortes poderão pro
por ação de indenização a título individual.

§ 3" A coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado
com o art. 13 da Lei n' 7.347. de 24 de julho de 1985,
não prejudicará as ações de indenização por danos pes
soalmente sofridos, propostas individualmente ou na
forma previstq neste Código mas, se procedente a ação,
beneficiará as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos
arts. 81 a 84 desta lei.

§ 4" Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sen
tença penal condenatória.

Art. 88. As ações coletivas, previstas nos incisos I
e Ir do parágrafo único do art. 66, não induzem litispen
dência para as ações individuais, mas a coisa julgada
erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos
rI e nI do artigo anterior não beneficiará os autores
das ações individuais, se não for requerida sua suspen
são no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência
nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Título IV - Do sistema nacional de defesa do consu
midor.

Art. 89. Integram o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor - SNDC, os órgãos federais, estaduais,
do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas
de defesa do consumidor.

Art. 90. O Conselho Nacional de Defcsa do Consu
midor, criado pelo Decreto n' 91.469, de 24 de julho
de 1985, alterado pelo Decreto n' 94.508, de 23 de
julho de 1987, é órgão de coordenação da política do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, caben
do-lhe:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar
a política nacional de proteção ao consumidor;

rI - receber, analisar, avaliar e encaminhar consul
tas, denúncias ou sugestõcs apresentadas por entidades
representativas ou pessoas jurídicas de dircito público
ou privado;

nI - prestar aos consumidores orientação perma
nente sobre seus direitos e garantias;

IV -informar, conscientizar e motlvar ri consumidor
através dos diferentes meios de comunicação;

V - solicitar à política judiciária a instauração de
inquérito policial para a apreciação de delito contra
os consumidores, nos termos da legislação vigente;

VI - representar ao Ministério Público competente
para fins de adoção de medidas processuais no âmbito
dc suas atribuições;

vrr -levarao conhecimefl;to dos órgãos competentes
as infrações de ordem administrativa que violarem os
interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consu
midores;

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades
da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios,
bem como auxiliar a fiscalização de preços, abasteci
mento, qualidade, quantidade e segurança de bens e
serviços;

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros
e outros programas especiais a formação de entidades
de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos
públicos estaduais e municipais;

X - requisitar bens em quantidade suficientes para
fins de estudos e pesquisas, com posterior comprovação
e divulgação de seus resultados;

XI - encaminhar anteprojetos de lei, por intermêdio
do Ministério da Justiça, ao Congresso Nacional, bem
como ser ouvido com relação a projetos de lei que
versem sobre preços, qualidade, quantidade e seguran
ça de bens e serviços;

XII - celebrar convênios com entidades nacionaip
e internacionais;

XIII - desenvolver outras atividades compatíveis
com suas finaiidades.

Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos,
o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor poderá
solicitar o concurso· de órgãos e entidades de notória
especialização técnicocientífica.
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Art. 91. O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor funcionará como órgão colegiado e representa
tivo dos setores públicos e privados ligados às relações
de consumo, compondo-se de conselheiros efetivos e
suplentes nomeados pelo Presidente da República com
mandato de 2 (dois) anos. permitida uma recondução.

Art. 92. É assegurada a igualdade de representação
entre órgãos oficiais e entidades privadas de defesa do
consumidor e organismos de representação das entida
des empresariais.

Art. 93. As indicações dos representantes serão enca
minhadas ao Presidente da República por intermédio
do Ministério da Justiça.

Art. 94. O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor disporá de autonomia técnica e funcional para
a coordenação do Sistema, integrando, para fins admi
nistrativos e orçamentários, a estrutura do Minis'tério
da Justiça, que lhe proporcionará os recursos humanos
e materiais necessários ao seu funcionamento.

Art. 95. O Prcsidente da República regulamentará
a estrutura básica de funcionamento do Conselho Na
cional de Defesa do Consumidor no prazo de 60 (sessen
ta) dias. Enquanto não for baixado o regulamento, o
Conselho funcionará com a atual estrutura.

TÍTULO V
Disposições finais

Art. 96. O preâmbulo da Lei n' 7.347, de 24 de julho
de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"Disciplina a ação civil pública de responsabi
lidade por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bcns e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico, assim
como a qualquer outro interesse difuso ou coletivo,
e dá outras providências".

Art. 97. Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art.
l' da Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985:

"IV - a qualqucr outro interesse difuso ou cole
tivo."

Art. 98. O inciso lI, do art. 5', da Lei n" 7.347, de
24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"lI - inclua, enIre suas finalidades institucio
nais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor,
ao patrimônio artístico, cstético, histórico, turístico
e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso
ou coletivo."

Art. 99. O parágrafo 3', do art. 5', da Lei n' 7.347,
de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"§ 3' .Em caso de desistência infundada ou
abandono da ação por associação legitimada, o Mi
nistério Público ou outro legitimado assumirá a
titularidade ativa."

Art. 100. São acresccntados os parágrafos 4' e 5'
ao art. 5', da Lei n" 7,347, de 24 de julho de 1985,
com a seguinte redação:

"§ 4' Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo en
tre os Ministérios Públicos da União e dos Estados
na defesa dos intercsses e direitos de que cuida
esta lei.

§ 5' Os órgãos públicos legitimados poderão to
mar dos interessados compromisso de ajustamento
de sua conduta às exigências legais, mediante comi
nações que terão eficácia de título executivo extra
judicial."

Art. 101. O art. 15 da Lei n' 7.347, de 24 de julho
de 1985, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do trân
sito em julgado da sentença condenatória, sem que
a associação autora lhe promova a execução, deve
rá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual ini
ciativa aos demais legitimados."

Art. 102. É acrescentada à Lei n" 7.347, de 24 de
julho de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se
os seguintes:

"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e inte
resses difusos, coletivos e individuais, no que for
cabível, os dispositivos do Título IH do Código
de Defesa do Consumidor."

Art. 103. As entidades civis de consumidores e as
associações de fornecedores ou sindicatos são legitima-
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dos a regular, por convenção escrita, relações de consu
mo que tenham por objeto estabelecer condições de
preço, de qualidade, de garantia, de reclamação e conci
liação ou de volume de fornecimento de bens e serviços.

§ 1\' A convenção será arquivada no registro público
de títulos ·e documentos e terá força de lei perante os
sócios ou membros filiados das entidadcs signatárias,
desde que seus estatutos assim estabeleçam.

§ 2" A convenção torna-se obrigatória a partir do
momento em que seu instrumento for protocolado no
registro público.

§ 3' Não se exime de cumprir a convenção o forne
cedor que se desligar da entidade em data posterior
àquela em q~e o instrumento foi protocolado.

Art. 104. E lícito às partes signatárias da convenção
coletiva pró-consumidor fixar condições para que os
atos jurídicos celebrados com base na convenção sejam
válidos como título executivo extrajudicial, bem como
sançõcs em caso de descumprimento, inclusive para fins
de autuação pelo Podcr Público.

Art. 105. São gratuitos os atos administrativos c de
registro público. inclusive a publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial, referentes à constituição de
Associações Civis de Defesa do Consumidor.

Art. 106. Este Código entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

1. Existem vários projetos de lei sobre a defesa do
consumidor no Congresso Nacional e praticamente to
dos tém como matriz o trabalho desenvolvido pela Co
missão instituída pelo Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, para a elaboração de um Anteprojeto
de Código de Dcfesa do Consumidor, composta pelos
seguintes juristas: Ada Pellegrini Grinover (Coorde
nadora), José Geraldo Brito Filomeno (Coordenador),
Daniel Roberto Fink, Kazuo Watanabe e Zelmo Dena
ri, tendo como assessores Antonio Hermen de Vascon
cellos e Benjamin, Eliana Cáceres, Marcelo Gomes So
dré, Mariângela Sarrubbo, Nelson Nery Junior e Régis
Rodrigues Bonvicino. Esta Comissão recebeu valiosos
subsídios dos Promotores de Justiça de São Paulo, Drs.
Marco Zanellato, Roberto Durço, Walter Antonio Dias
Duarte e Renato Martins Costa.

Após diversas reuniões, a Comissão apresentou An
teprojeto dc Código de Defesa do Consumidor, que
foi amplamente divulgado em encontros em diversas
capitais, bem como pelo encaminhamento a órgãos e
pessoas, físicas e jurídicas, ligadas ao assunto. Nas nu- .
merosas sugestões recebidas, muitas foram acolhidas
e outras rejeitadas pelos motivos expostos no parecer
publicado no Diário Oficial da União de 4-1-1989, Seção
I, pág. 252/256.

Desse trabalho conjunto e democrático, ouvidos to
dos os interessados. resultou o anteprojeto refonnu
lado.

Os projetos de Código de Defesa do Consumidor
que existem hoje tramitando no Congresso Nacional,
espelham as várias fases por que passou o trabalho da
Comissão do CNDC. Além disso, há o anteprojeto
apresentado pelo próprio CNDC ao Ministro da Justiça,
que, igualmente, tomou por base o trabalho da referida
Comissão.

A Comissão fez sua última revisão e apresentou a
versão definitiva de seu Anteprojeto de Código de Defe
sa do Consumidor, depois de levar em consideração
os subsídios e colaboração dos conselheiros do CNDC
e de outras entidades empresariais e de defesa do consu
midor, ao seu anteprojeto publicado no Diário Oficial
da União de 4-1-1989, Seção I, pág. 2411249.

E é esta versão definitiva do trabalho da Comissão,
que representa o amadurecimento das idéias de juristas
de reconhecida nomeada, da mais alta especialização
na matéria, que ora é por mim apresentada ao Con
gresso Nacional como projeto dc lei que institui o Códi
go de Defesa do Consumidor, com justificação feita
por ela própria.

2. Em boa hora a nova Constituição veio de prever,
expressamente, no inciso XXXII de seu art. 5', que
o "Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor", estabelecendo ainda o art. 48 de suas
disposições transitórias que "O Congresso Nacional ela
borará, dentro de 120 dias da promulgação da Consti
tuição, Código de Defesa do Consumidor".
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De início, porém, impõe-se salientar que consoante
a veemente e procedente advertência do eminente J,M.
Othon sidou, in Proteção ao Consumidor, Editora Fo
rense. 1977. "resulta da própria definição" (isto é, de
"consumidor" com várias acepções), "ser utópico ela
borar um estatuto dc protcção ao consumidor em senti
do locupletíssimo, porque o cotidiano "strugler forlife"
se encarregaria de revelar sempre algo a prevenir, mes
mo que os subsidiassem, beneditinamente coligidos e
sem a ausência de um só, todos os códigos, todas as
leis, todos os ordenamentos, desde o senectos monu
mentos legislativos de ontem aos modcstos c não raro
conhestros provimentos burocráticos de hoje, posto co
mo todos são tomados no não intuito de resguardar
as relações do homcm coletivizado. do consumidor por
tanto".

E conclui com absoluta propriedade e objetividade
incisiva que, "quem se aventurasse, nesta lógica de ra
ciocínio, a fazer uma lei completa na espécie. correria
parelha com os alquimistas do passado na busca da
pedra filosofai ou com os físicos ainda hóspedes dos
manicômios na cata do "moto-contínuo", arrematando
ser este o sentido da matéria objetivamente encarado
(obra citada, páginas 2 e 3).

"Logo", prossegue, "não há um direito específico
do consumidor, como, a contrário, há um direito civil,
mercantil, cambial, familial, com natureza própria e
compartida no cosmo jurídico".

"Há sim", conclui, "regras que, à medida da co-exis
tência humana, impõem atenção mais acurada, soluções
mais imediatas, policiamento mais prestante, na busca
do equilíbrio social, uma vez que todos somos relacio
nados uns com os outros e exigimos, neste sentido.
um mínimo de proteção" (obra citada, página 3).

Também Eduardo Pala, in La Proíección dei Consu
midor en el Derecho Privado, Editorial Civitas, Madrid,
1980, aponta o caráter interdisciplinar do chamado "di
reito dos Consumidores", e, por conseguinte, de difícil
sistcmatização asseverando que "a defesa e proteção
do consumidor constitui-se hoje em dia num dos temas
mais extraordinariamente amplos e que afeta e se refere
a casos de todos os setores do ordenamento jurídico,
visto que "a variedade das normas que tutelam ou deve
riam tutelar o consumidor, pertencem não somente ao
direito civil e comercial, como também ao direito pcnal
e ao processual, ao direito administrativo e inclusive
ao constitucional, tem determinado que os limites desse
setor de interesses sejam pouco preciosos e, e porque
não dizer vagos e difusos" (obra citada, página 21).

Na mesma ordem de idéias, as considerações dc De
nise Baumann (Droit de la consommation, Libraries
Tecniques, Paris, 1975) e de Thierry Bourgoignie (in
"Revue International1c de Droit Comparé", n' 3,1982).

3. A nível supra-estatal, 2. Organização das Nações
Unidas, em sua Resolução n' 39/248, aprovou, em ses
são plenária de 9 de abril de 1988, normas de uma
política de proteção ao consumidor destinada aos Esta
dos filiados, tendo em conta os interesses c necessidades
dos consumidores de todos os países e particularmente
dos em desenvolvimento, reconhecendo que os mesmos
consumidores enfrentam amiúde desequilíbrio em face
da capacidade econômica, nível de cducação e poder
de negociação. Reconhece ainda que todos os consumi
dores devem ter o direito de acesso a produtos que
não sejam perigosos, assim como o de promover um
desenvolvimento econômico c social justo, eqüitativo
e seguro.

Resumidamente, os chamados "direitos dos consumi
dor", ou formas de proteção, são assim elencados na
referida Resolução da ONU, e repassados, notadamen
te aos países da América Latina e Caribe, pela represen
tação regional da "International Organization of Consu
mers" Unions (JOCU) com assento na referida ONU,
em interessante sugestão para uma legislação de defesa
do consumidor:

a) proteção dos consumidores frente aos riscos para
sua saúde e segurança;

h) a promoção e proteção dos interesses econômicos
dos consumidores;

c) o acesso dos consumidores a uma informaão ade
quada que lhes peimita fazer escolhas bem seguras con
forme os desejos e necessidades de cada um;

d) a educação do consumidor;
e) a possibilidadc de compensação efetiva ao consu

midor em face dos danos ou prejuízos sofridos;
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1) a liberdade de constituírem-se grupos e outras orga
nizações de consumidores e a oportunidade para que
essas organizações sejam ouvidas quanto às suas opi
niões nos processos de adoção de decisões que os afe
tem.

Aliás, as chamadas "leis" ou "códigos" de defesa
do consumidor já existente e compilados em alguns
países (e.g. Protugal, Espanha, México, Venezuela
etc.), adotam tais princípios básicos, de forma explícita
ou implícita e, ao contrário do que possam sugerir,
não se constituem em maçudos e enfadonhos compên
dios de normas, mas sim em enxuto diplomas legais,
contendo poucos artigos, sendo alguns certamente mais
detalhistas do que outros; a lei portuguesa em si, por
exemplo, não tem mais do que 19 artigos; a espanhola
42 e a mexicana 98.

Do Conteúdo do Projeto
I. No Título I, sob a rubrica "Da defesa do consumi

dor", foram definidos, no Capítulo lI, os direitos bási
cos do consumidor de acordo com a Resolução da aNU,
terminando por salientar que esses direitos não excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções interna
cionais de que o Brasil seja signatário, da legislação
interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas au
toridades administrativas competentes, bem como dos
que derivem dos princípios gerais do direito, analogia,
costumes e equidade. Fixaram-se, ainda, princípios ge
rais relativos à Política Nacional das Relações de Con
sumo.

2. As disposições de direito material relativas à defesa
do consumidor estão contidas nos Capítulos lU, IV,
V, VI e VII do pr8jeto.

a Capítulo IH contém normas de proteção à saúde
e segurança e disciplina a responsabilidade pela repara
ção dos danos decorrentes dos bens ou dos serviços,
tendo o cuidado de mitigá-Ia quando exclusivamente
imputável à culpa do consumidir ou terceiros.

a Capítulo IV ocupa-se das práticas comerciais (ofer
ta e publicidade dos bens e serviços etc.) detendo-se
na conceituação e disciplina da "publicidade enganosa",
que tanta celeuma tem causado por induzir em erro
o público consumidor.

a Capítulo trata, ainda, da responsabilidade por ví
cios dos' bens e dos serviços, aspectos ainda não versados
em nosso sistema normativo.

Não se descura de qualificar e elencar as práticas
consideradas abusivas - cominando-Ihcs as necessárias
sanções - nem de disciplinar, com extremo cuidado,
a prescrição da ação relativa aos vícios dos bens e ser
viços.

A proteção estritamente contratual do consumidor
está contida no Capítulo V do projeto, que estabelece
um elenco de provisões normativas, a saber:

a) sanciona as designadas "cláusulas abusivas", tão
freqüentes e a um só tempo tão perversas em economia
de mercado;

b) disciplina a outorga de crédito e financiamento
do consumidor, estabelecendo limites às multas de mora
infligidas aos consumidores;

c) regula os contratos de compra e venda de bens
móveis ou imóveis, coibindo as cláusulas de decaimen
to;

d) conceitua os contratos de adesão com vistas à intro
dução de mecanismos de proteção ao consumidor, em
função da unilateralidade de suas cláusulas.

a Capítulo VI ocupa-se das sanções administrativas
que poderão ser cominadas pelos cntes políticos aos
fornecedores de bens e serviços, quando forem come
tidas infrações às normas de defesa do consumidor,
legalmente previstas.

3. No Título lI, atinente às infrações penais c ainda
em decorrência da amplitude do tema "defesa do consu
midor", optou-se pela tipificação das condutas conside
radas mais graves no âmbito dos dispositivos de natu
reza civil e administrativa, de molde a resguardar-se
seu cumprimento.

Já existem normas no próprio estatuto penal repres
sivo (e.g. "crimes contra a saúde pública", "estelionato
e outras fraudes", "apropriação indébita" etc.) que,
de uma forma ou de outra, visam a proteção do consu
midor, de modo direto ou indireto, sem falar dos diplo
mas legais especiais, como por exemplo, a ".lei de eco
,nomia popular", "lei das incorporações imobiliárias",
"lei de loteamento" etc., o que tornaria praticamente
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impossível reunir-se num corpo só de regras todo o
universo de tipos penais.

Tipifica-se, por exemplo, a conduta consistente em
colocar no mercado bens impróprios; omitir dizeres ou
sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade
de bens, nas embalagens, nos invólucros ou recipientes;
deixar de comunicar à autoridade competente e aos
consumidores a nocividade ou periculosidade de bens,
cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no
mercado. Entre outros comportamentos, mereceram
destaque especial o crime de publicidade enganosa con
sistente no fato de fazer afirmação falsa ou enganosa
sobre natureza, característica, qualidade, quantidade,
segurança, desepenho, durabilidade, preço ou garantia
de bens ou serviços; bem como o de estipular-se contra
to qualquer vantagem indevida, como forma de se coibi
rem os abusos verificados nas obrigações estabelecidas
entre fornecedores e consumidores.

A exemplo do que ocorre com a "lei de economia
popular", estabelcceu-se rol de circunstâncias agravan
tes, destacando-se dentre elas a que diz respeito à cir
cunstância de serem os delitos considerados mais graves
quando praticados em operações que envolvam alimen
tos, medicamentos, ou quaisquer outros produtos ou
serviços essenciais.

Prevê-se igualmente a possibilidade de arbitramento
de fiança, cujo valor será fixado pelo juiz entre 100
e 2000 MVR, podendo a mesma fiança ser reduzida
até a metade de seu valor mínimo ou aumentada até
vintc vezes de seu valor máximo, se assim o recomendar
a situação econômica do indiciado ou acusado.

Contempla-se a ação penal subsidiária, de acordo
com art. 5', inciso LIX da Constituição Fedrela, quando
a denúncia não for oferecida no prazo legal, fcultan
do-se também a intervenção de assistente do Ministério
Público no processo penal, tudo por parte dos legitima
dos às ações civis coletivas do projeto.

4. O Título lU do projeto trata das normas proces
suais. No capítulo I encontram-se regras gerais, de gran
de importância para a tutela de interesses difusos, coleti
vos e individuais que transcendem, até mesmo, o âmbito
da legislação do consumidor.

Com efeito, tendo em vista as normas constitucionais
que fazem menção expressa à defesa de intcrcsses coleti
vos e difusos (art. 5', incisos XXI e LXX e art. 129,
inciso III e parágrafo l' da Constituição Federal), era
necessário que o processualista disciplinasse a matéria,
de maneira o mais possível completa e inquestiona
velmente mais ampla de quanto o tenha feito na Lei
n° 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da ação civil
pública que regula somente a proteção dos interesses
difusos, indivisivelmente considerados.

Prevê-se, assim, ao lado da defesa individual, a defesa
coletiva, quando se tratar de direitos ou interesses cole
tivos e difusos de natureza indivisível (que vêm expres
samente conceituados. na esteira da doutrina já sedi
mentada entre nós), bem como de direitos ou interesses
individuais homogêneos, assim entendidos os decorren
tes de origem comum. Cuida-se, a seguir, da legitima
ção, acompanhando os critérios da Lei n' 7.347/85, mas
ampliando-a a entidades ou órgãos da administração
direta ou indireta. ainda que sem personalidade jurídica
(v.g., os Proeon). Deixa-se clara a admissibilidade de
todas as espécies de ações capazes de propiciar a defesa
dos interesses ou direitos protegidos pela lei e, no tocan
te à ação que tenha por objeto o cumprimento de obriga
ção de fazer ou não fazer, adota-se o critério de uma
execução específica que não se resuma na condenação
cm perdas e danos, pois esta acaba sempre recaindo
sobre os custos de produção. Ademais, abriga-se uma
espécie de mandado de segurança contra atos de parti
culares, acolhendo propostas apresentadas em sede de
trabalhos da Constituinte e que acabaram reservados
à legislação ordinária. a babeas data é expressamente
considerado aplicável à defesa do consumidor, tendo
em vista certos serviços como o de Proteção ao Crédito.
A assistência jurídica aos necessitados, nos termos do
disposto nos arts. 5", inciso LXXIV e 134 da Consti
tuição, é automaticamente estendida às vítimas de da
nos decorrentes de fatos previstos no projeto, e é pre
vista a assistência judiciária às associações privadas de
defesa do consumidor. Adotaram-se regras da Lei n"
7.347/85 como parâmetro para evitar o adiantamento
de quaisquer dcspesas processuais, bem como para a
litigância de má fé e a pretensão manifestamente infun
dada.
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Estipula-se a aplicabilidade das normas processuais
do projeto à defesa de outros direitos ou interesses
difusos, coletivos e individuais (como V.g. os relativos
ao meio ambiente, aos contribuintes etc.), no que for
cabível, sem prejuízo do disposto no Código de Processo
Civil e na Lei da Ação Civil Pública, naquilo que não
contrariar as nornias do projet-o.

a Capítulo II cuida das ações coletivas para a defesa
de interesses individuais homogêneos (v.g. a reparação
dos danos pessoalmente sofridos pelos consumidores),
numa adaptação dos esquemas da c1ass action do siste
ma norte-americano aos princípios da civil law, com
particular atenção às garantias constitucionais do con
traditório e da ampla defesa. Para tanto, ao lado de
regras de competência, da intervenção sempre neces
sária do Ministério Público, de normas que possibilitem
a ampla divulgação da demanda para facultar aos inte
ressados a intervenção no processo, prevê-se qne a sen
tença de procedência seja condenatório mas genérica,
limitando-se fixar a responsahilidadc do réu pelos danos
causados. Após sua ampla divulgação, caberá às vítimas
ou a seus herdeiros, a título individual, proceder à liqui
dação da sentença, diretamente ou pelas entidades legi
timadas, cabendo-lhes provar, tão-só, o dano e seu mon
tante.

Quanto ao réu condenado, eximir-se-á de responsa
bilidade somente se provar, na liquidação, a culpa exclu
siva da vítima ou de terceiro. A execução, definitiva
ou provisória. poderá ser coletiva e será instruída com
a simples certidão da (s) sentenças(s} de liquidação.
a projeto também fixa regras de competência para a
execução, consoante seja ela individual ou coletiva.

Ainda se contempla, em caso de concurso de crédito,
a preferência das indenizações pelos individualmente
sofridos sobre a devida aos bens indivisivelmente consi
derados, previstas na Lei n" 7.347/85, para que a recons
tituição do bem coletivo não prejudique as reparações
pessoais.

a Capítulo III - aproveitando anteprojeto de auto
ria do Prof. Fábio Konder Comparato - prevê as ações
de responsabilidade do produtor de bens, do prestador
de serviços e do poder público. Assim, o projeto fixa
regras de competência, prevê a citação de terceiro para
integrar a lide como litisconsorte passi"Vo, proibida, po
rém, a denunciação da lide, a fim de que prevaleça
a regra de responsabilidade solidária; cria com o mesmo
espírito, uma forma de chamamento ao processo com
relação ao segurador, com responsabilidade solidária,
nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil;
faculta o ajuizamento da ação diretamente contra o
segurador, em caso de falência.

a Capítulo IV trata de importante questão do regime
da coisa julgada nas ações coletivas. Com relação aos
interesses difusos propriamente ditos, acompanha-se o
critério traçados pelas leis da ação popular e da ação
civil pública; ou seja, a sentença fará coisa julgada erga
omnes salvo na hipótese de improcedência por insufi
ciência de provas. Analogamente, a mesma orientação
é adotada para a defesa de interesses coletivos, com
coisa julgada ultra partes (salvo insuficiência de provas)
para todos os membros do grupo, categoria ou classe.

Todavia. em ambas as hipóteses resguarda-se a possi
bilidade de ações individuais. para a defesa de interesses
pesssoais, que não podem ficar prejudicados pela sen
tença proferida na ação de tutela de interesses indivisí
veis. au seja, os efeitos ultra partes da sentença só
podem favorecer. mas não prejudicar os direitos pes
soais. a julgado secundum eventum litis é a única solu
ção possível para que não se ponha em risco os direitos
pessoais de terceiros, que não tiveram a possibÜidade
de integrar o contraditório e produzir razões e provas
talvez mais convicentes do que as inseridas na atividade
processual do portador de interesse difusos ou coletivos
em juízos. E com isso não se prejudica o réu, que de
qualquer modo já integrou o contraditório na ação cole
tiva.

Também para a defesa dos direitos individuais homo
gêneos, coletivamente tratados, adota-se a mesma solu
ção: mas aqui, em caso de improcedência, as ações
pessoais somente poderão ser propostas a título indivi
dual, impedindo-se novas demandas coletivas, com o
que se ameniza a posição do réu.

amesmo critério é também adotado quanto à senten
ça proferida nas ações previstas pela Lei n' 7.347/85
e à ação penal, sentenças estas que são transportadas
para as ações individuais só in utilibus.
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Regra especial prevê que as ações individuais possam
prosseguir seu curso, a critêrio do autor, mesmo quando
ajuizada demanda coletiva. Nesse caso, porém, se o
autor não pedir a suspensão do processo (a fim de agur
dar o julgamento da ação coletiva e ser (iventualmente
beneficiado pela coisa julgada ultra partes), ficará ex
cluído da sentença proferida no processo coletivo.

5. O Título IV busca institucionalizar o Conselho
Nacional de Defesa do Consumidor, fazendo-o órgão
de coorrdenação do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor. Desse sistema fazem parte os órgãos fede
rais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, bem
como as entidades privadas de defesa do consumidor.

Não há criação de nenhum órgão, mas sim a de um
sistema a ser integrado por órgãos particulares e públi

.cos já existentes, o que lhe dá um sentido democrático
e participativo. fazendo com que a sociedadc civil como
um todo esteja ali representada, a fim de corrigir os
destinos da política nacional das relações de consumo.

6. As Disposições Finais do projeto tratam de ampliar
o objeto da Lei n' 7.347/85, para nele compreender
a defesa de qualquer outro interesse difuso ou coletivo,
nos termos da Constituição, bem como de estender aos
demais legitimados os poderes conferidos ao Minsitério
Público.

Inclui-se no texto da Lei n' 7.347/85 norma que deter
mina a aplicação, no que for cabível, das regras proces
suais do projeto aos interesses ou direitos difusos, coleti
vos ou individuais, de mdo a se regularem desde logo
outras hipóteses, como as atinentes ao meio ambiente,
aos contribuintes, aos segurados da Previdência Social,
em correspondência com o que vinha genericamente
disposto no Capítulo I do Título III.

Por último, cria-se a Convenção Coletiva Pró-Consu
midor, figura obrigacional capaz de facilitar ajustes e
vincular os grandes setores representativos de fornece
dores e consumidores.

Conclusão
Encerrando os seus trabalhos, com esse texto defini

tivo de um Projeto de Código de Defesa do Consu
midor, a Comissão do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, bem como seus assessores, deram con
tribuição inestimável à sociedade brasileira com traba
lho inovador e realista, que agora é submetido ao exame
do Congresso Nacional e que, se aprovado, represen
tará um relevante passo rumo à defesa efetiva e concreta
do consumidor brasileiro e a um maior equilíbrio das
relações de consumo.

Sala das Sessões de de 1989. -Michel Te-
mer Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

, CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

··· .... ·.. ·· .. ·········· ....:rtTULO·Ú····· .. ······ .. ···· .... ··· ..
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individnais e Coletivos

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

XXI - as entidades associativas, quando expressa
mente autorizadas, têm legitimidade para representar
seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

... xxxiI'·'::':·~· ·E~t~·ci~·p;~~~~~;~·:·~~·f~·;~~ 'd~' i~i':'~
defesa do consumidor;

.. 'Lix' ',::.:' ~'~~á' ~ci;;;iú'ci~' ~çi~' p~i~~d~'~~~' ';~i;;;~~"~i~
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

.. 'LXiI~~ '~;i~'ã~' ·d·~· ~~·~i~~~;· ~~;;~~ .~. ~. i~~~·l· '~~,:i~
se encontre serão comnnicados imediatamente ao juiz
competente e à família do preso ou à pessoa por ele
indicada;
........................................................................
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LXX: - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso
Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associa
ção legalmente constituída e em funcionamento há pelo
menos um ana, em defesa dos interesses de seus mem
bros ou associados;

LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações re

lativas à pessoa do impetrante, constantes de registros
ou bancos de dados de entidades governamentais ou
de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica inte
grai e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

··························CAPfTULO·ÍV·················· .
Das Funções essenciais a Justiça

SEÇÃO I .
Do Ministério Público

Art. 129. São funções institucionais do Ministério
Público:

lU -promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

§ l' A legitimação do Ministério Público para as ações
civis previstas neste artigo não impede a de terceiros.
nas mesmas hipóteses, segnndo o disposto nesta Consti
tuição e na lei.

SEÇÃO III
Da Advocacia e da Defensoria Pública

Art. 134. A Defensoria PtÍbliea é instituição essencial
a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados, na forma do art. 5, LXXIV.

Parágrafo tÍnico. Lei complementar organizal'á a De
fensoria Pública da União e do Distrito Federal c dos
Territórios e prescreverá normas gerais para sua organi
zação nos Estados em cargos de carreira, providos, na
classe inicial, mediante concurso público de provas e
títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da ina
movibilidade c vedado o exercício da- advocacia fora
das atribuições institucionais.

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPíTULO I
Dos Princípios Gerais da

Atividade Econômica

Ar!. 170. A ordem econômica, fundada na valori
zação do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditamcs da justiça social, observados os seguintes
princípios:

V - defesa do consumidor;

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e
vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará
código de defesa do consumidor.
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CÓDIGO CIVIL
LEI N' 3.071

DE I' DE JANEIRO DE 1916

LIVRom
Dos Fatos Jnrídicos

...........................ifiüiü'rii o ..

Da Prescrição

·.... ·.. ·.. ·· .... ·.. ·.... ·CAPfTuT~o·iv·· .... ··.. ···· .... ····· ..
Dos Prazos da Prescrição

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinaria
mente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes
e entre ausentes em quinze, contados da data em que
poderiam ter sido propostas.

CÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI N" 2.848,

DE 7 DE DEZEMBRO DE i940

TÍTULO VIII
Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública

CAPÍTULO I
Dos Crimes de Perigo Comnm

Art. 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta
lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de
liberdade é aumentada de metade; se resulta morte,
é aplicada em dobro. No caso de cnlp2, se do fato
rcsulta lesão corporal, na pena aumenta-se de metade;
se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homi
cídio culposo. aumentada de um terço.

LEI N' 5.869,
DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil

TÍTULO II
Das Partes e dos Procuradores

CAPÍTULO II
Dos Deveres das Partes e dos seus Procnradores

SEÇÃO III
Das Despesas e das Multas

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar
ao vencedor, as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios. Essa verba honorária será devida, tam
bém, nos casos em que o advogado funcionar em causa
própria.

§ 4' Nas causas de pequeno valor e nas de valor
inestimável, bem como naquelas em que não houver
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os hono
rários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do
juiz, atendidas as normas das letras e a c do parágrafo
anterior.

CAPíTULO VI
Da Intervenção de Terceiros

SEÇÃO IV
Do Chamamento ao Processo
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Art. 80. A sentença, que juigar procedente a ação,
condenando os devedores, valerá como título executivo,
em favor do que satisfizer a dívida, para exigi-Ia, por
inteiro, do devedor principal, ou de cada um dos co-de
vedores a sua quota, na proporção que lhes tocar.

TÍTULO VIII
Do Procedimento Ordinário

CAPÍTULO I
Da Petição Inicial

SEÇÃO 11
Do Pedido

Art. 287. Se o autor pedir a condenação do réu a
abster-se da prática de algum ato, a tolerar alguma
atividade, ou a prestar fato que não possa ser realizado
por terceiro, constará da petição inicial a cominação
da pena pecuniária para o caso de descumprimento da
sentença (arts. 644 e 645).

·················· .. ·.. ···CAPfTULO·vi .. ·.... ·.. ··· .. ·.. ·······
Das Provas

SEÇÃO VII
Da Prova Pericial

........................ Jlr ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 421. O juiz nomeará o perito.
§ l' Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias,

contados da intimação do despacho de nomeação do
perito:

I - indicar o assitente técnico;
II - apresentar quesitos.
§ 2' Havendo pluralidade de autores ou de réus, far

se-á a escolha pelo voto da maioria de cada grupo,
ocorrcndo empate, decidirá a sorte.

LEI N' 7.347,
DE 24 DE JULHO DE 1985

Disciplina a açáo civil pública de responsabilidade
por danos causados ao meio ambiente, ao consu
midor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico (vetado), e dá ou
tras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congre~o Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Regem-se pelas disposições desta lei, scm

prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade
por danos causados:

I - ao meio ambiente;
II - ao consumidor;
III - a bens e direitos de valor artístico, estético,

histórico, turístico e paisagístico;
IV - (vetado).
Art. 2' As ações previstas nesta lei serão propostas

no foro do local onde ocorrer o dano. cujo juízo terá
competência funcional para proccssar c julgar a causa.

Art. 3' A ação civil poderá ter por objeto a conde
nação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer.

Art. 4" Poderá ser ajuizada ação cautelar para os
fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao
meio ambiente, ao consumidor, aos bens c direitos de

.valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
(vetado).

Art. 5" A ação principal e a cautelar poderão ser
propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos
estados e municípios. Poderão também ser propostas
por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade
de economia mista ou por associação que:

I - esteja constituída há pelo menos um ano, nos
termos da lei civil;

II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patri
mônio artístico, estético. histórico, turístico e paisa
gístico (vetado).
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§ l' O Ministério Público, se não intervier no processo
como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da
lei.

§ 2' Fica facultado ao poder público e a outras associa
ções legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se
como litisconsortes de qualquer das partes.

§ 3" Em caso de desistência ou abandono da ação
por associação legitimada, o Ministério Público assu
mirá a titularidade ativa.

Art. 6' Qualquer pessoa poderá e o servidor público
deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, mi
nistrando-lhe informações sobre fatos que constitnam
objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de
convicção.

Art. 7' Se, no exercício de suas funções, os juízes
e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças
ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 8' Para instruir a inicial, o interessado poderá
requerer às autoridades competentes as certidões e in
formações que julgar necessárias, a serem fornecidas
no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1" O Ministério Público poderá instaurar, quer orga
nismo público ou particular, certidões, informações,
exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não
poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.

§ 2' Somente nos casos em que a lei impuser sigilo,
poderá ser negada certidão ou informação, hipótese
em que a ação poderá ser proposta desacompanhada
daqueles documentos. cabendo ao juiz requisitá-los.

Art. 9" Se o órgão do Ministério Público, esgotadas
todas as diligências, se convencer da inexistência de
fundamento para a propositura da ação civil, promoverá
o arquivamento dos autos do inquérito civil, ou das
peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.

§ I" Os autos do inquérito civil ou das peças de infor
mação arquivadas serão remetidos, sob pena de se in
correr em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao
Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2' Até que, em sessão do Conselho Superior do
Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a pro
moção de arquivamento, poderão as associações legiti
madas apresentar razões escritas ou documentos, que
serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às
peças de informação.

§ 3' A promoção de arquivamento será submetida
a exame e deliberação do Conselho Superior do Minis
tério Público, conforme dispuser o seu regimento.

§ 4' Deixando o Conselho Superior de homologar
a promoção de arquivamento, designará, desde logo,
outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento
da ação.

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclu
são de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez)
a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional- ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão
de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação
civil, quando requisitados pelo Ministério Público.

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará
o cumprimento da prestação da atividade devida ou
a cessação da atividade nociva, sob pena de execução
específica, ou de cominação de multa diária, se esta
for suficiente ou compatível, independentemente de re
querimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar,
com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a
agr~vo.

§ 1" A requerimento de pessoa jurídica de direito
público interessada, e para evitar grave leslío à ordem,
à saúde. à segurança e à cconomia pública. poderá o
presidente do Tribunal a que competir o conhecimento
do rcspectivo recurso suspender a execução da liminar,
em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para
uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias
a partir da publicação do ato.

§ 2" A multa cominada liminarmente só será exigível
do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável
ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver
configurado o descumprimento.

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indeni
zação pelo dano causado reverterá a um fundo gerido
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais
de que participarão necessariamente o Ministério Públi-
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co e representantes da comunidade, sendo seus recursos
destinados à reconstituição dos bens lesados.

Parágrafo único. Enquanto o fundo não for regula
mentado, o dinheiro ficará depositado em estabeleci
mento oficial de cr~dito, em conta com correção mone
tária.

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos
recursos, para evitar dano irreparável à parte.

Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito
em julgado da sentença condenatória, sem que a asso
ciação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo
o Ministério Público.

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga om·
nes, exceto se a ação for julgada improcedente por defi
ciência de provas. hipótese em que qualquer legitimado
poderá intentar outra ação com idêntico fundamento,
valendo-se de nova prova.

Art. 17. O juiz condenará a associação autora a pagar
ao réu os honorários advocatícios arbitrados na confor
midade do § 4° do art. 20 da Lei n- 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, quando
reconhecer que a 'Pretensão é manifestamente infun
dada.

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a
associação autora e os diretores responsáveis pela pro
positura da ação serão solidariamente condenados ao
décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade
por perdas e danos.

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários peri
ciais e quaisquer outras despesas.

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta
lei. o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n"
5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não
contrarie suas disposições.

Art. 20. O fundo de que trata o art. 1.3 desta lei
será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de
90 (noventa) dias.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasnia, 24 de julho de 198?; 164" d,a Independência

e 97' da República. - JOSE SARNEY - Fernando
Lyra.

DECRETO N" 91.469,
DE 24 DE JULHO DE 1985

Cria o Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor, e dá outras providências.

DECRETO N' 94.508,
DE 23 DE JUNHO DE 1987

Altera o Decreto n' 91.469, de 24 de julho de
1985, que dispõe sobre o Conselho Na.ci?na.1 de Defe
sa do.Consumidor, e dá outras prOVIdenCIas.

O SR. PRESIDENTE (Feres Nader) - Finda a leitu
ra do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson

O SR. NILSON GIBSON - (PMDB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presdiente, sr". e Srs.
Deputados, volto à tribuna, hoje, para formular vee
mente apelo às lideranças dos diversos partidos com
assento nesta Casa Legislativa, no sentido de que
apóiem a inclusão da Atividade de Transportes nas pro
postas que criam os Fundos de Desenvolvimento Regio
nais, já incluídas na Ordem do Dia, regulamentando
o art. 159, inciso 1, alínea "C" da constituiçáo.

O substitutivo aprovado pelas comissões define como
beneficiários dos recursos do FNO, FNE e FCO "os
produtores e empresas, pessoas físicas e jurídicas. além
das cooperativas de produção que desenvolvam ativi
dades produtivas privadas nos setores rural, mineral,
industrial e agroinduatrial das regiões Norte. Nordeste
e Centro-Oeste".
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Ficou. portanto. excluída a atividade de transportes,
não obstante os Projetos números 1.628/89. 1.767/89,
1.810/89 e 1.090189 abrangessem essa atividade quando
definiram como beneficiários aqueles que desenvolvem
atividade produtiva ou de serviço.

Em face do exposto e pelo fato de que as demais
atividades não subsistem sem transporte e em razão
da frota nacional de caminhões ter idade média acima
de doze anos, solicito o imprescindível apoio dos nobres
Pares, no sentido de que as pessoas físicas e jurídicas
que desenvolvam a atividade de. transportes sejam in
cluídas como beneficiárias dos Fundos de Desenvol
vimento Regionais. num ato de justiça aos transpor
tadores rodoviários de carga brasileiros.

Concluo, Sr. Presidente. Sr''', e Srs. Deputados, afir
mando que a proposição em discussão é apenas e nada
mais que uma iniciativa no sentido de dar cumprimento
aos termos constitucionais no que tange ao resgate de
um compromisso histórico com o desenvolvimento har
mônico do país e das suas áreas economicamente mais
deprimidas.

Oportunamente voltaremos ao assunto. (Muito bem.
Palmas.)

O SR. JOÃO AGRIPINO (PMDB - PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. presidente. Sr". e Srs. Deputados,
em pronunciamento proferido desta tribuna no dia de
ontem, a Deputada Lúcia Braga acusou-me de ter falta
do eom a verdade em pronunciamento que fizera ante
riormente.

A Deputada Lúcia Braga. do PDT da Paraíba. come
teu vãrios equívoeos no pronunciamento. O primeiro,
quando disse que não ia responder aos Deputados que
supostamente a haviam acusado. No entanto, basta ler
seu discurso para ver que S. Ex' não fez outra coisa
senão responder e esses Deputados.

O segundo equívoco refere-se à minha pessoa. Diz
S. Ex' que defendi Tracísio Burity porque recebo benes
ses do Governador da Paraíba.

Em primeiro lugar. minha escola de formação não
é a mesma da Deputada Lúcia Braga e não aceito as
acusações que S. Ex" me fez. Devo dizer que defendi
Tarcísio Burity, porque ajudei a elegê-lo Governador
do Estado da ParaIba. em eleição na qual o marido
da deputada foi derrotado como candidato a Senador.
Basta ler o pronunciamento que fiz, nesta Casr., para
ver que nele apenas deplorei o comportamento da De
putada Lúcia Braga, porque S. Ex' trazia ao Plenário
ao invés de uma conclamação para que juntos resolvês
semos o problema dos flagelados pelas enchcntes em
João Pessoa, quastões de ordem pessoal e ataques ao
Governador do Estado da Paraíba, Tarcísio Burity.

Depois, S. Ex' disse que eu havia faltado com a verda
de quando pedi que fosse feito o registro de moção,
aprovada pelo VI Congresso Brasileiro de Assistentes
Sociais. em Natal, contra a'política habitacional desen
volvida no período do Governo Wilson Braga. que tinha
a Deputada Lúcia como sua condutora. E essa moção
repito - que o congresso de Natal aprovou referia-se
à política de favelização de João Pessoa, empreendida
pela Deputada Lúcia Braga.

Sr. Presidente peço a V. Ex' autorizar a transcriçáo
nos Anais da Casa de uma nota em que a assistente
social e professora Elisa Mineiros - militante do PT.
portanto. absolutamente insuspeita tendo em vista que
não apóia o Govcrno Tarcísio Burity nem é. nossa corrc
ligionária - diz que exige da Deputada Lúcia Braga
respeito, porque a moção de sua autoria foi aprovada.
por unanimidade, no Congresso de Natal. A Deputada
havia também acusado a prof. Elisa Mineiros de ser
uma figura folclórica do PT.

Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. é digna
de louvor a campanha "SOS João Pessoa". empreen
dida pela Prefeitura de João Pessoa, mas devo advertir
a Deputada Lúcia Braga e o Prefeito - seu marido
- que têm de prestar contas do dinheiro que vai ser
arrecadado e não devem proceder como fizeram com
o dinheiro do Funsat, no Governo do sr. Wilson Braga.
porque até hoje o Estado da ParaIba está impedido
de operar com o BNDES. já que não houve prestação
de contas. Além disso. foi criada uma sociedade civil
de personalidade jurídica privada, chamada Prodec, co
piando, aliás nome de um organismo que existe na Caixa
Econômica Federal. criado pelo BNH: Programa de
Desenvolvimcnto e Assistência Comunit,íria. A Depu-
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tada criou uma sociedade particular e recebe. atual
mente. verbas da Prefeitura, sem dotação orçamentária
para tanto. Por isso. S. Ex' tcrá também de prestar
contas dessas verbas que estão sendo destinadas a essa
sociedade.

Era o registro que tinha a fazer. Sr. Presidente.

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR'

"PROFESSORA CONFIRMA MOÇÃO
E EXIGE RESPEITO DA DEPUTADA

A professora Elisa Mineiros. autora da moção de
repúdio à política habitacional do ex-governador Wilson
Braga, apresentada uo VI Congresso Brasileiro de As
sistentes Sociais. realizado em Natal (RN), confirmou
ontem a aprovação unânime do documento e exigiu
repeito da deputada federal Lúcia Braga (PDT) que,
ao negar a existência da moção. considerou a represen
tante paraibana "uma figura folclórica do PT".

Exijo o respeito da deputada, porque sou uma mili
tante partidária coerente e rcspeitada pelos meus corre
ligionários, ao contrário dela, que vem desfilando por
siglas, como o PDS, o PFL e, agora, por puro oportu
nismo, o PDT - declarou a professora Elisa Mineiros,
afirmando que todas as suas colegas assistentes sociais,
têm o maior apreço e a maior considcração pelo seu
trabalho.

A Acusação

Em matéria veiculada pela Prefeitura de João Pessoa
no semanário "A Carta", desta semana, sob o título
"Armação Limitada", a deputada federal Lúcia Braga
acusa a professora Elisa Mineiros de ser "uma figura
folclórica do PT" e nega a existência da moção por
ela apresentada no VI Congresso Brasileiro de Assis
tentes Sociais, baseada, segundo declara, em informa
ções da SI' Marlúcia Saldanha, secretária de Governo
do Rio Grande do Norte.

A deputada afirma que o noticiário sobre a aprovação
da moção da professora Elisa Mineiros s6 foi divulgada
nos jornais da Paraíba. pois a imprensa do Rio Grande
do Norte não faz qualquer referência ao fato. No sen
entendimento, isso demonstra a inexistência da moção.

A Defesa

Em relação ao comentário da deputada sobre a sua
posição como militante do PT, a professora Elisa Minei
ros diz que, além de deselegante. a Sr' Lúcia Braga
não tem autoridade para qualificar a vida partidária
de ninguém tanto por não conhecer a vida interna de
um partido sério, como por ser, ela própria. uma pessoa
que desfila por siglas de ocasião. "É um desrespeito
que não aceito e uma afronta aos correligionários que
me têm como uma petista lutadora e coerente, merece
dora da admiração de todos ~les, desde os dirigentes
até o mais humilde dos operários, e os oprimidos",
declarou.

Quanto ao detalhe de que a sua moção não foi noti
ciada na imprensa do Rio Grande do Norte. a professora
disse que se trata de uma observação "hilariante", pois
centenas de outras moções foram apresentadas e apro
vadas no Congresso e igualmente não noticiadas, "o
que é absolutamente normal, já que a publicação de
moções é feita nos anais do Congresso. desde que há
congressos no mundo". Ela afirmou que terá todo o
prazer de enviar um exemplar dos anais do VI Con
gresso Brasileiro de Assistentes Sociais à deputada,
quando a publicação (or impressa. "Aí verá se a Inação
foi ou não apresentada e aprovada por unanimidaue".
acrescentou.

A Verdade

A professora Elisa Mineiros historiou quc sua moção
de repúdio à política habitacional do ex-governador
Wilson Braga e da então Primeira Dama da Paraíba.
dona Lúcia Braga. à época dirigente da Funsat, foi
apresentada inicialmente no seu grupo de trabalho (com
aprovação geral) e. em seguida, na última sessão plená
ria do Congresso, entre às 12 e 13 horas do dia 14
deste mês, merecendo aprovação unânime. "Se a Sr'
Marlúcia Saldanha não a ouviu é porque. com toda
a certeza. não estava presente à sessão", comentou.
A professora ressalta que foi muito cumprimentada pela
sua moção. inclusive pela secretária executiva da Mesa
Diretora dos trabalhos. a Sr' Zélia Pereira, paraibana
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e representante da Universidade Federal de Pernam
buco.

A professora Elisa Mineiros também registra que a
representante do serviço social da UNb, em nome das
estudantes do Nordeste. a procurou para parabenizá-la
e dizer que tinha redigido uma moção no mcsmo teor,
mas retirou-a para evitar duplicidade. "Sinto-me orgu
lhosa por essas manifestações, pois as recebo como fruto
de uma vida profissional dedicada, desde a minha juven
tude, à causa da justiça. das liberdades democráticas
e dos direitos dos trabalhadores". afirmou.

Concluindo suas declarações, a professora Elisa Mi
neiros ressaltou que não tem qualquer vinculação com
o Governo tlo Estado, daí considerar-se inteiramente
insuspeita para defender os termos da moção que apre
sentou no VI CBAS. "Os termos do documcnto já fo
ram divulgados nos jornais de João Pessoa, inclusive
na íntegra, no "Correio da Paraíba" de domingo passa
do, mas a deputada Lúcia Braga poderá relê-lo, quando
forem publicados os anais do Congresso. A ela, gostaria
apenas de perguntar se a favela Beira Rio foi ou não
construída entrc o rio Jaguaribe e as encostas da barreira
do Conjunto João Agripino?", finalizou."

Durante o discurso do Sr. João Agripino o Sr.
Feres Nader, Suplente de Secretário deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Amoldo
Faria de Sá, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
a palavra o Sr. Jorge Uequed. (Pausa)

O SR. JORGE UEQUED (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a Comissão de Saúde. Previdência e Assistência Social
da Câmara dos Deputados vai realizar nos dias 16, 17
e 18 de maio o I Simpósio Nacional sobre Previdência
Social. Referida Comissão, presidida pelo Deputado
Raimundo Bezerra. designou-nos para coordenar a or
ganizaró" 10 Simp6sio.

QI' s ressaltar, da tribuna desta Casa, a impor-
tância de as Comissões Técnicas debaterem as altera
ções que a nova Constituição determinou na Previdên
cia Social. E será nesse simpósio o momento para traba
lhadores. aposentados, empresários, funcionários pú
blicos, o próprio Governo e o Parlamento debaterem
as alterações e a própria lei que o Governo está anun
ciando que mandará ao Congresso para regular a Previ,
dência Social no País. regular suas fontes de custeio,
seus benefícios, as contribuições de patrões. empre
gados e da União para a manutenção do sistema de
seguridade social. do qual a Previdência Social é um
dos elos importantes.

Mas o que mais sc destaca é o grande número de
contatos que a Comissão vem recebendo por parte de
entidades de aposentados, de sindicatos. de prefeituras,
de organizações comunitárias para virem ao Congresso
apresentar suas sugestões e propor alterações e inova
ções na nova legislação. O que destaca ainda é o inte
resse que a comunidade está tendo em participar na
elaboração de uma legislação tão importante, especial
mente as contribuições no campo da democratização
da gestão da Previdência Social, que não pode mais
ficar apenas nas mãos do Governo. mas que tenha,
de agora em diante, a participaçáo de empregados e
empregadores. da comunidade para geri-la democra
ticamente.

Portanto. queremos ressaltar a participação de todos
os Parlamentares e entidades no Simp6sio Nacional de
Previdência Social,

o SR. WILSON CAMPOS (PMDB -PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr" e Srs. Depu
tados. algumas críticas têm sido feitas ao Governo Ar
raes, a maioria delas de origem daqueles que foram
afastados, pelo povo de Pernambuco, do mando político
que durou nada menos do que vinte e dois anos.

Partindo de quem parte. tais críticas revelam profun
das ondas de despeito e refletem o desespero dia'tle
da nova forma dc governar implantada em Pernambuco
pela equipe do Governador Miguel Arraes de Alencar.

Arraes deixou de lado os velhos e tradicionais méto
dos administrativos onde predominavam o clientelismo,
o paternalismo e a corrupção. Hoje. no Estado de Per
nambuco governa-se de forma correta, séria, com os
pés no chão e de olhos fixos no futuro, adotando-se



Abril de 1989

o critério de privilegiar as classes menos favorecidas.
Há alguns dias o ilustre Deputado Gilson Machado,

do PFL pernambucano, ocupou esta tribuna para tecer
críticas ao Governo Arraes, o que tive'oportunidade
de rebater em pronunciamento feito em seguida. S.
Ex' dizia em seu discurso que causava espanto "a visível
indiferença das autoridades pernambucanas no tocante
à iniciativa privada. Não se executa em Pernambuco
uma política de apoio creditício... "

O nobre Deputado desconhece, como se vê, a situa
ção em que o seu grupo político deixou o Estado e
o Bandepe, em particular. Além do mais não vem acom
panhando a luta empreendida pelo governo para recu
perar a economia do Estado a partir, exatamente, do
'Bandepe, instrumento de política financeira com que
conta Pernambuco.

Seria ótimo se o nobre Deputado pudesse examinar
os dados que apresento nesta oportunidade e que refle
tem a realidade de Pernambuco, pois o Bandepe nada
mais é do que o espelho da economia pernambucana.

O Bandepe é o exemplo maior do quanto um governo
sério e responsável pode fazer quando decide admi
nistrar em nome da maioria que lhe confiou o poder.
Voltado para essa maioria é claro que o governo tende
a desagradar a minoria que se beneficiou durante mais
de duas décadas dos instrumentos do poder, agindo
em proveito próprio e daqueles que lhes asseguravam
a sustentação política.

Vale a pena, Sr" e Srs. Deputados, alinhar algumas
considerações sobre a política de terra devastada em
preendida pelos ex-governantes e ex-governistas de Per
nambuco. É importante que esta Casa e a opinião públi
ca brasileira tomem conhecimento do que foi feito no
Governo de Pernambuco, onde o Bandepe era a fonte
financeira em que se refestelaram aqueles que hoje criti
cam o Governo Arraes.

Basta que façamos uma apreciação do que era o Ban
co do Estado de Pernambuco e como foi deixado em
março de 1987.

O Governo Arraes recebeu o Bandepc cheio de irre
gularidades, as quais se alastravam em todos os níveis
e escalões.

A concessão de empréstimos sem observância às boas
técnicas bancárias dava a tônica das operações que visa
vam a dar atendimento aos apaniguados do governo;
em razão disso, foram encontrados prejuízos acumu
lados da ordem de 700 milhões de cruzados. No que
se refere a créditos em liqüidação, a soma atingia 2,2
bilhões de cruzados.

o não-provisionamento de recursos para pagamento
do Pasep era de 1 bilhão de cruzados.

Com respeito ao não-pagamento pelos mutuários de
operações em moedas estrangeiras, a soma era de 600
milhões de curzados. Essas operações, Sr. Presidente.
vêm representando, ao longo dos anos, um prejuízo
para o Bandepe da ordem de 31 milhões de dólare
já que a quase totalidade dos creditados jamais pagou
qualquer parcela das operações contratadas.

É desnecessário dizer que os beneficiários de tais
operações. evidentemente, não foram pequenos e mé
dios empresários rurais e urbanos. O acesso a tal tipo
de crédito só é possível a grandes empresários. grandes.
pelo menos, ao nível de Pernambuco.

No que se refere aos aspectos administrativos, o Ban
depe herdado pelo Governo Arraes estava à beira do
caos.

O quadro adverso encontrado mostrava a irresponsa
bilidade dos dirigentes de então, onde qualquer leigo
poderia constatar a mais completa desorganização,
Atingiram a perfeição no descalabro.

A falta de controle de compra de material. que cra
adquirido. em muitos casos. por até vinte vezes o valor
de mercado e em quantidades que daria para o atendi
mento das necessidades do banco para mais de vinte
anos, gerou uma nova categoria de marajã no Bandepe:
o comprador.

A desarticulação no sistema de processamento eletrô
nico de dados tinha repercussões altamente negativas
na prestação de serviço e na própria imagem da insti
tuição.

No aspecto dos recursos humanos, só nos últimos
oito anos foram admitidos mais de 800 servidores. livres
de qualquer tipo de seleção. Além do mais, inexistia
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uma política de recursos humanos apoiada no treina
mento sistemático das equipes.

Foram feitas despesas injustificáveis com a inaugu
ração de agências, como no caso da agência do Rio
de Janeiro. para a qual foram convidadas dezenas de
pessoas. com passagens aéreas. hospedagens e extras
às expensas do Bandepe, num faraônico festim com
o exercício da mordomia às custas da quebra do banco.

Em escala menor, foram feitas as inaugurações de
diversas agências sem planejamento estratégico, tudo
com visível finalidade eleitoreira.

De tais descalabros administrativos e financeiros, Sr.
Presidente, o que resultou para a instituição? Vejamos.

O balanço do Bandepe referente a 1986 teve de ser
republicado por determinação do Banco Central, a par
tir da constatação de que foi feita uma tentativa de
incorporar rece"itas inexistentes na "conta de resulta
dos". Irregularidades desse porte fizeram com que o
Banco Central impussesse ao Governo passado o Pro
grama de Recuperação Financeira (Prarei), pelo qual
forçou o Bandepe a abandonar práticas nocivas aos
seus interesses, sofrendo, assim, verdadeira intervenção
branca.

Está aí, Sr" e Srs. Deputados, a situação em que
foi largado o Bandepe pelos governos anteriores. Eis
as razões que levam alguns críticos do Governo Arraes
a dizer que o Bandepe é uma instituição que não vem
servindo a Pernambuco. Invertem os valores para o
escamoteamento da verdade. O Bandepe do passado
lhes servia. Falam mal nos dias de hoje porque o Go
verno Arraes lhes cortou as tetas e transformou o Ban
depe em instrumento de política financeira para o de
senvolvimento do estado.

O Bandepe de hoje apresenta um desempenho que
é conseqüência direta do modelo que o Governador
Miguel Arraes de Alencar planejou para soerguer a
economia de Pernambuco. Graças ao empenho da equi
pe que Arraes escolheu, composta de técnicos e profis
sionais oriundos de bancos privados e oficiais, a institui
ção, no curto espaço de tempo de dois anos, conseguiu
recuperar sua credibilidade e a confiança dos pernam
bucanos.

Para atestar a impressionante elevação dos índices
de credibilidade e de confiança, basta que atentemos
para estes dados:

-Na Bandepe - Crédito Imobiliário S/A, mais de
100 mil novas contas de poupança foram abertas;

- Os depósitos em poupança cresceram de 1,6 bilhão
de cruzados em março de 1987 para 100 bilhões em
dezembro de 1988.

Para evitar que os interesses particulares sobrepu
jassem os do estado. os recursos públicos foram ceutrali
zados no Bandepe.

A implantação de controles eficientes na adminis
tração financeira proporcionou ganhos da ordem de
2,2 bilhões de cruzados, apenas em 19i7,

As despesas com materiais de expediente. viagens,
promoções, e publicidades, serviços de terceiros. manu
tenção e conservação etc., caíram de 34% das receitas
em 1986 para 8% em 1988.

A estrita observáncia de critérios técnicos eliminou,
por completo, o tráfico de influência na concessão de
operações de crédito.

A confiabilidade é hoje total e absoluta por parte
do povo e do Banco Central, o que deixa o Bandepe
em uma invejável posição no contexto dos bancos ofi
ciais.

Sua administração ,hojeextremamente vinculada a
normas e procedimentos nunca antes exercidos na insti
tui~ão ..Na área dos recursos humanos. por exemplo.
hOJe eXIste um plano de cargos e salários. Estão elimina
dos os desvios de função. o que ocorre em face dos
processos de seleções internas. Apenas no ano de 1987,
foram desenvolvidos 104 subprojetos de treinamento
para mais de 2.500 servidores.

Foi estruturado o sistema de planejamcnto do banco
e reestruturado o Departamento de Sistema e Métodos,
além da elaboração de um Plano Diretor de Informá
tica.

É deveras gratificante, Sr. Presidente, para todos nós,
pernambucanos, verificarmos que a recuperação do
Bandepe é parte de um projeto que o Governo Arraes
traçou para tirar Pernambuco do lodaçal em que estava
mergulhado.
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Em que pese à saraivada de pedras atiradas pelos
que foram escorraçados do poder em Pernambuco, há
um outro lado a ser observado e que merece uma análise
mais séria por parte de todos nós. Trata-se do resultado
das pesquisas de opinião pública que colocam o Ban
depe entre os três órgãos mais atuantes do estado.

Não é sem motivo que os depósitos à vista do banco,
que eram de 49% do setor privado, em 31 de dezembro
de 1987, tiveram sua participação elevada para 69.5%
em 31 de dezembro de 1988. No balanço encerrado
em 31-12-88, o Bandepe apresentou um Incro líquido
de 4,4 bilhões de cruzados. Teve o seu capital social
aumentado de 656,3 milhões de cruzados para 2,9 bi
lhões, no período ete 198711988. É importante destacar
que a rentabilidad, sobre o patrimônio líquido evoluiu
para 16,3% no per "odo, o que representa um rccorde
histórico.

Em 1988 o Bandt'Je registrou, como fato marcante,
o resgate de sua miss. O primordial de órgão de fomento,
com a criação do Fu Ido para Fomento de Programas
Especiais de Pernambuco - Fupespe. O Fupespe foi
instituído por lei est~dual para ser gerido pelo banco,
segundo diretrizes emanadas de um Conselho Diretor
constituído pelos Secietários da Fazenda e do Planeja
mento, além do presidente da instituição bancária.

Importante também, meus caros parlamentares, é a
estreita articulação existente com as Secretarias de Esta
do e órgãos da administração indireta, através da con
cepção e realização conjuntas de operações-programa
para a canalização de recursos destinados ao financia
mento da produção, armazenamento c comercialização
de produtos prioritários para o desenvolvimento da eco
nomia estadual.

No ano de 1988 foram realizadas mais de 30,000 ope
rações da área de crédito rural, em cotejo com a média
de 3.000 contratos nas gestãoes anteriorcs. Para este
ano de 1989, a previsão é de que serão feitos 100.000
contratos.

Hoje, Sr. Presidente, o Bandepe não se acha apenas
financeiramente saneado, mas, sobretudo, tem figura
do, nas análises da imprensa especializada do País, em
posição de destaque no âmbito do sistema financeiro
nacional. público e privado.

Tal destaque pode ser constatado pelo fato de ter
o seu desempenho global proporcionado a sua ascensão
ao segundo lugar dentre os bancos estaduais, superado
apenas pelo Bancspa. Em volume de operações ativas,
saiu da décima-terceira posição para a sexta colocação
entre 198611987.

Está hoje, para nosso orgulho. inserido entre as vinte
maiores instituições financeiras nacionais.

O SR. CAIO POMPEU (PSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, o Partido da Social Democracia Brasileira realizou,
no último fim de semana, as prévias para a escolha
de seu candidato à Presidência da República,

Ainda que haja unanimidade no partido em relação
ao nome do Senador Mário Covas como nosso candi
dato, o evento carrega alta dose de importância, como
efeito - demonstração do que deva ser um partido
realmente democrático (cabe lembrar aqui que o PSDB
é a única agremiação que inseriu a realização de prévias
como exigência de seus estatutos).

Com as prévias consegue-se não apenas a democracia
interna e a realização de todos os filiados. mas ainda
se debela o surgiInento de eventuais dissidências, já
que todos terão tido oportunidade de votar; com isso,
a minoria eventual após incondicionalmente a maioria.
Como impedir quc as bases se sublevem, quando um
pequeno número de membros da cúpula resolvem 
em nome deles, ainda que sem sua procuração direta
- por este ou aquele nome? Nem é por outro motivo
que o PMDB se debate agora com insolúveis problemas
de vaidades açuladas e grupos se digladiando interna
mente, numa tentativa inútil de somar laranjas e bicicle
tas, ou diluir óleo na água.

As prévias sempre foram e scrão a forma mais demo
crática de escolha. por isso começam bem o PSDB e
seu candidato. o senador de oito milhões de votos, Má
rio Covas.

O SR. VINÍCIUS CAN8ANÇAO (PFL - AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. De
putados, todos nós temos conhecimento e não se discute
a importância do papel desempenhado por cientistas
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e técnicos no desenvolvimento sócio-econômico de um
país, tendo em vista que os conhecimentos científicos
e tecnológicos constituem não só uma necessidade vital
para o progresso dos países subdesenvolvidos como
também é um mecanismo controlador da história, à
medida que servem como instrumentos manipuladores
do meio em que o homem vive. Reconhecendo essas
características em tais tipos de conhecimentos, os países
subdesenvolvidos vêm, de maneira geral, investindo ca
da vez mais no treinamento de cientistas c técnicos.

Mas, ao mesmo tempo que isso ocorre, observa-se
uma "evasão de cérebros" que faz com que os retornos
desse investimento seja, na melhor das hipóteses, muito
pequenos.

Vimos constatando que os currículos de nossos cursos
de graduação estão em tanta ref ;onância com os dos
países desenvolvidos que qualqur r cientista recém-gra
duado nas escolas superiores bra ,ileiras se adapta, sem
maiores problemas, nas atividdades de pós-gradução
no exterior.

O chamado braind-drain é; melhor demonstração
de que o nosso programa de 'ormação de cientistas
produz profissionais capazes d competir no mercado
internacional. O programa é "m sucesso, pois forma
cientistas competentes, e um fracasso, pois não se fixa
no Brasil. De que adianta, Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, enviar milhares de jovens para estudar no exterior
para depois perder a maioria?

Analisemos o caso da Embrapa. Ao longo de dezes
seis anos de sua existência, um período relativamente
curto para uma instituição de pesquisas, já foram gera
das tecnologias com resultados extremamente relevan
tes para o desenvolvimento da agricultura brasileira.
Em meio à chamada crise brasileira, destaca-se uma
boa nova: a produção de grãos alimentícios no Brasil,
especialmente de arroz, feijão, milho, soja c trigo, tem
um crescimento jamais experimentado neste País. Te
mos uma safra-recorde. Este é o resultado da persis
tência e paciência dos nossos pesquisadores, que con
quistaram os cerrados, que levaram o progresso aos
campos. Esse progresso tecnológico na agricultura bra
sileira resulta. em grande parte, dos investimentos em
pesquisa agrícola. originários, em sua maior parte, da
Embrapa.

O que vem comprometendo essas relevantes ativi
dades na qual o nosso País vem experimentando signifi
cativos progressos, principalmente pelo trabalho de alto
nível de nossos pesquisadores, é justamente a perda,
cada vez maior, de profissionais categorizados.

Em noticia veiculada no jornal Correio Braziliense,
somente nos dois primeiros meses deste ano, a Embrapa
perdeu. 131 pesquisadores, sendo que desse total 55
pediram suspensão de contrato e 76 foram para outros
órgãos em busca de melhores salários. A esperança
dos que aJnda permanecem na empresa é o novo Plano
de Cargos e Salários que vem sendo examinado pelo
Conselho Interministerial de S~láriodas Estatais, o qual
foi entregue pelo Sr. Ministro Iris Rezende, da Agricul
tura, ao Presidente Sarney, pedindo urgência em seu
encaminhamento.

Vimos. entretanto, que a Embrapa investe não so
mente em pesquisas como também em seus técnicos,
O que tem um custo estimado em 157 mil dólares por
pesquisador, caso estude no Brasil, e 287 mil dólares,
se optar por escolas no exterior. Assim, a Embrapa
investe e forma o profissional para. depois, entregá-lo
pronto à iniciativa privada.

S1', Presidente, Srs. Deputados, a situação é grave.
A Constituição assegurou piso salarial proporcional à
extensão e à complexidade do trabalho. Torna-se impe
riosa e urgente uma decisão dos setores competentes
com relação it política salarial proposta no Plano de
Cargos e Salãrios da Embrapa. É necessário que se
fixe remuneração adequada aos pesquisadores da em
presa, para com isso levar continuidade aos relevantes
trabalhos que vêm sendo realizados para maior desen
volvimento tecnológico do nosso Pais.

o SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) -S1'. Presidente, Srs. Deputados,
no dia 23 de abril último o Partido Trabalbista Brasileiro
do Distrito Federal realizou sua Convenção Regional,
elegendo, naquela ocasião, o seu Diretório e sua Comis-
são Executiva. '
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Realizado no auditório Nereu Ramos, desta Casa
do Congresso Nacional, o evento surpreendeu pela pre
sença maciça de filiados e simpatizantes do PTB nO
Distrito FederaL

Em elima de festa, os trabalhos transcorreram com
tranqüilidade e foram marcados por um comportamento
ordeiro e participativo do público, estimado em mais
de 700 pessoas, que deu uma demonstração de civismo
pouco comum em eventos dessa natureza.

Na ocasião, diversos companheiros do PTB usaram
da palavra, enaltecendo o papel do partido na vida
política nacional e o magnífico legado de Getúlio Var
gas.

Quero registrar, S1'. Presidente, Srs. Deputados, que
o PTB inicia no Distrito Federal um nOVO tempo, mar
cado pelo trabalhismo consciente e sem radicalismos,
que identifica no trabalho o instrumento indispensável
de atingimento do bem-estar social.

Entendo que qualquer solução para a crise que assola
o pais passa, necessariamente, pela harmonização dos
interesses dos trabalhadores e empresários, dentro do
salutar convívio entre o capital e o trabalho.

Com essa perspectiva, o PTB tudo fará para cumprir
rigorosamente o programa que se propõe desenvolver,
na certeza de que assim procedendo estará contribuindo
para resgatar a dignidade do trabalhador de Brasília,
que hoje se ressente da falta de melhores oportunidades
pela ausência de uma política de geração de empregos
no Distrito Federal.

Fiel a seus princípios. o PTB alia-se à luta pela implan
tação de um Programa de Industrialização no Distrito
Federal. entendendo que é possível promover o desen
volvimento da atividade econômica sem agredir o meio
ambiente. Que é possível criar meios de geração de
empregos sem descaracterizar a cidade de sua função
de centro administrativo da Nação.

Como defensor intransigente do trabalho, o PTB não
pode ficar imune às necessidades de milhares de traba
lhadores que hoje estão alijados do mercado de traba
lho. Por isso mesmo, defenderá vigorosamente a im
plantação do Proin - Programa de Industrialização
do Distrito Federal, que vem sendo protelado pelo Go
verno local, no interesse de grupos alheios ao Distrito
Federal, conforme já tive oportunidade de denunciar
nesta tribuna.

Sustentado e avalizado por um compromisso verda
deiro com Brasilia, a atuação do PTB do Distrito Fede
ral será orientada na busca de maiores e melhores con
quistas para o trabalhador.

Estou certo de que o trabalhismo consciente será
uma opção segura e responsável para o trabalhador
brasiliense, que haveremos de construir um partido for
te e unido, voltado para a defesa dos legítimos interesses
do povo do Distrito Federal.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - S1'. Presidente Sr'; Srs. Deputa
dos, a luta pela independência do Brasil teve, ao longo
de nossa História, diversas páginas gloriosas. Uma das
mais importantes e expressivas etapas dessa luta foi.
sem dúvida, a Inconfidência Mineira. Empunhando c
adaptando à realidade do Brasil-Colonial os ideais de
liberdade, igualdade e fraternidade que sacudiam a
França no século XVIII, os inconfidentes mineiros tra
varam uma luta sem quartel contra a exploração colonial
de Portugal e desfraldaram bem alto a bandeira da inde
pendência e da soberania nacional.

O papel da Inconfidência Mineira e de seu principal
líder, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiraden
tes, na formação do espírito nacionalista brasileiro foi
de grande importância. Tanto isso é verdade que Tira
dentes foi aclamado como herói nacional, mártir da
Independência e símbolo da luta que se trava até hoje
peJa conquista da verdadeira independência e soberania
nacionais.

Este ano, S1'. Presidente, Sr'; e SIS. Deputados. come
moram-se os duzentos anos da Inconfidência Mineira
e da morte de Tiradentes. Ao contrário do que ocorre
na França, onde o Bicentenário da Revolução Francesa
está sendo festiva e intensamente comemorado, aqui,
no Brasil, essa importante data histórica e marco herói
co da luta pela soberania nacional passou praticamente
despercebida.
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O Governo brasileiro não preparou nenhuma come
moração especial para a data. Ao contrário, apegan
do-se burocraticamente à uma legislação, chegou mes
mo a antecipar o feriado nacional de 21 de abril para
outra, data, ajudando, assim, a jogar um manto de
esquecimento sobre o episódio. Até mesmo os setores
democráticos e progressistas desta Casa, envolvidos no
dia-a-dia das lutas políticas, deixaram a data passar em
branco. Nós, comunistas do PC do B, preocupados com
a defesa da soberania nacional, também deixamos nos
envolver por esse mano do esquecimento. Agora, assu
mindo uma postura autocrítica, queremos registrar nes
ta Casa essa data de fundamental importância para a
história do povo brasileiro e para a luta pela indepen
dência e soberania de nossa Pâtria.

Na verdade, por trás desse esquecimento está uma
questão de fundo. O atual Governo brasileiro não tem
nenbum compromisso maior com a conquista da sobe
rania nacional. Ao contrário, junta-se cada vez com
mais intensidade aos planos e projetosdo capital inter
nacional no sentido de aprofundar o grau de desnaciona
lização de nossa economia. A exemplo dos governos
militares, o Governo do Presidente Sarney retoma com
força a adoção de uma política econômica entreguista,
refaz os acordos aviltantes com FMI e com os ban
queiros internacionais, privilegia a dilapidação de nos
sas riquezas pelo capital estrangeiro e nada faz para
pôr um fim definitivo à verdadeira sangria de nossas
divisas com o pagamento de uma dívida externa ilegí
tima.

Por tudo isso é que não interessa ao Governo do
Presidente Sarney lembrar os ideais libcrtârios e nacio
nalistas de Tiradentes e da Inconfidência Mineira.

A luta de Tiradentes e dos Inconfidentes de Vila
Rica contra a opressão, a devassa e o jugo colonial
que Portugal impunha aos brasileiros é a mesma luta
que hoje travam os setores democráticos e progressistas
do país contra a dívida externa, as mu1tinacionais, o
FMI e a política econômica entreguista do Governo
Federal. Por tudo isso. nós. comunistas, verdadeira
mente comprometidos com a defesa intransigente da
soberania e da independência nacionais, ao reveren
ciarmos a memória de Tiradentes e dos Inconfidentes
de 1789. queremos manter viva na memória, no coraçáo
e na mente do povo brasileiro a chama da liberdade,
da soberania e da independência nacional.

Essa é uma luta árdua que ainda está apenas no come
ço. Afinal. a verdadeira independência nacional só será
obtida com medidas corajosas tomadas por um Governo
efetivamente comprometido com o povo. Só com o não
pagamento da dívida externa, a defesa do patrimônio
nacional, o controle rigoroso sobre o capital estrangeiro
e a remessa de lucros, a de[<:sa da soberania da Ama
zônia e o rompimento· definitivo dos acordos com FMl
e os demais agiotas internacionais é que o Brasil estará
dando passos concretos no sentido da obtenção plena
dos ideais de Tiradentes e dos Inconfidentes e conquis
tando definitivamente a verdadeira soberania e inde
pendência nacional.

Mas náo nos furtamos à essa luta. Como disseram
os Inconfidentes: "Liberdade, ainda que tarde"!

Sr. Presidente, é lamentável. reafirmo, que esta Casa
até agora não tenha sequer tOInado a iniciativa de con
vocar uma sessão extraordinária para comemorarmos
o bicentenário da morte de Tiradentes. Hoje, a Lide
rança do PC do B ia entrar com uma medida nesse
sentido, mas tomamos conhecimento de que já existe
um requerimento aprovado por esta Casa, de autoria
do Deputado Brandão Monteiro, que não se sabe por
que ainda não foi colocado na pauta. Pode-se argu
mentar que havia um sem-número de sessões. Mas,
convenhamos, a comemoração do bicentenário da mor
te de Tiradentes e da Inconfidência Mineira é um fato
de tamanha importância que a direção desta Casa tem
que tomar uma medida enérgica no sentido de fazer
com que, em relação a essa lacuna a questão seja con
temporizada.

Queremos aqui, em nome próprio e da Liderança
do nosso Partido, PC do B. reafirmar necessidade de
esta Casa fazer um apelo à Mesa para que coloque
esse projeto na frente dos demais, pelo significado que
ele tem e pelo que representa essa comemoração para
todo o País.

Se o Executivo, em função dessas razões que aqui
colocamos, não quis e não tomou iniciativa no sentido
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de comemorar esse evento, pelos menos o Congresso
Nacional não pode deixar essa data passar em branco.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Enten
demos a preocupação do nobre Deputado Aldo Aran
tes. Mas, regimentalmente, temos que obedecer à or
dem das sessões. O que sugiro a S. Exa. é que, em
requerimento assinado pelas Lideranças, se passe à
frente, deixando-se de respeitar a ordem que, regimen
talmente, está estabelecida para o caso.

O SR. FLORESTAN FERNANDES (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
uso da palavra em nome do PT, para denunciar o que
está ocorrendo em São José dos Campos com os petro
leiros que trabalham para a Petrobrás.

Essa empresa, que deveria, por sua própria natureza,
ter uma relação mais construtiva com os trabalhadores,
está-se revelando predatória e mais preocupada com
a acumulação de lucros para distribuir aos acionistas
do que com os problemas da mão-de-obra ou com a
observência da Constituição.

Nossa Constituição estabeleceu um turno de seis ho
ras de trabalho. Os petroleiros tentaram negociar a im
plantação desse turno. A Petrobrás se negou a negociar.
Por fim, acabou chegando a um acordo pelo qual trans
formou os quatros grupos de trabalhadores, em cinco
grupos, cortando duas folgas por mês. Dessa forma,
os trabalhadores se viram prejudicados em seu período
de descanso. Antes, tinham direito a oito dias de folga,
atualmente ficaram com apenas quatro dias. Ao mesmo
tempo, a empresa cortou 35% do salário e suprimiu
a alimentação gratuita. Trata-se de uma empresa que
não teve nenhuma compreensão dinte do caráter impe
rativo do que estabelece a Constituição, transgredin
do-a, simulando que ia colocá-la em prática, porque
eliminou direitos que os trabalhadores já haviam alcan
çado anteriormente. Os trabalhadores recorreram à Jus
tiça e esta não lhes faltou. Eles ganharam em primeiro
instância. A empresa, em represália, decidiu que vai
recorrer a todas as instâcias possíveis para protelar a
solução dessa demanda, o que quer dizer, mão dura
sobre a cabeça do trabalhador. Os trabalhadores, por
sua vez, não aceitam essa situação e estão dispostos
a manter a demanda na Justiça, mas, ao mesmo tempo,
exigem da Petrobrás um comportamento diverso. Além
disso, por sua prepotência, a Petrobrás não só ameçou
os trabalhadores de violência mas exerce uma pressão
que leva diretamente a comportamentos repressivos.
Os trabalhadores do Sindicato dos Petroleiros de São
José dos Campos entrarão em greve hoje, às 19h. Foi
me comunicado que essa decisião é inabalavel c que
eles enfrentarão todas as conseqüências que houver em
decorrência desse fato gravíssimo.

Quero trazer à Casa, em nome do PT, essa denúncia
que envolve a defesa di't Constituição. Não se trata so
mente da defesa dos direitos sociais dos trabalhadores,
o respeito à pessoa humana dos trabalhadores, mas
também do interesse coletivo da sociedade brasileira,
de que as greves não sejam convocadas pelas empresas.
As empresas fomentam a greve com uma política de
mão dura e depois a imprensa, a televisão, o rádio,
todos os meios de comunicação de massa denuneiam
os trabalhadores como se eles fossem arruaceiros, pro
vocadores de violência, agitadores. E de fato a provo
cação vem de cima, não de baixo.

Esta denúncia está feita e agradeço a V. Ex' pela
atenção.

o SR. NILSO SGUAREZI (PMDB -PRo Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, ainda
há pouco vimos aqui o protesto de uma das Liderenças
pela falta de comemoração do bicentenário da Inconfi
dência Mineira. Esta Casa tem oportunidade, hoje, de
reparar em parte o que é a comemoração da liberdade
no Brasil.

Minas levantou, através da sua bandeira, o estan
darte da liberdade. Mas esta centenária, tradicional Mi
nas Gerais, na prática, não está fazendo a verdadeira
liberdade. Há 170 anos, uma parte da sua própria popu
lação, uma parte do seu próprio território, sem ter sido
previamente consultada foi anexada a Minas e, desde
então, esta parte, este contingente de brasileiros tem
sustentado centenariamente uma luta pela sua eman
cipação.
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Hoje votaremos aqui a autorização para o plebiscito
sobre a questão da emancipação da região do Triângulo.
Por isso, Sr. Presidente, vejo uma contradição nos mi
neiros que dizem ser Minas a terra da liberdade, quando
obstacularizam e fazem de tudo para impedir que no
seu território se pratique a verdadeira liberdade, para
que a sua população, principalmente a diretamente inte
ressada nesta questão - a do Triângulo - não consiga
manifestar-se livremente.

O bicentenário da morte de Tiradentes é uma data
que será escrita na histório do antigo território de Minas
Gerais, porque o Triângulo será Estado.

Os brasileiros de hoje que querem a modernidade
não podem consentir que o nosso território permaneça
com suas dimensões tacanhas e com uma estrutura obso
leta, em razão da centralização imposta pelo número
restrito de Estados brasileiros.

Minas Gerais é o Estado que tem o maior número
de municípios. Sua máquina administrativa é complexa.
Impedir a emancipação política do Triângulo é partir
contra a modernidade e contra a aspiração verdadei
ramente democrática de um punhado de brasileiros que
querem a liberdade. E quem quer a emancipação polí
tica acredita nos destinos desta Nação.

Por isso, Sr. Presidente, venho aqui não como minei
ro, não como morador ou residente no Triângulo, mas
como um brasileiro que se preocupa com o futuro desta
Nação e quer vê-la realmente atingir o próximo século
com um sistema moderno de Governo e com o poder
descentralizado. Por essa razão, faço cste pronuncia
mento em favor do plebiscito do Triângulo. Entendo
que esta Casa, exatamente na coincidência histórica
dos duzentos anos da morte de Tiradentes, tem de fazer
valer a pregação do mártir que lutou pela liberdade
e pela independência. A liberdade política que o cida
dão almeja vem através do comando, da emancipação
dos próprios destinos políticos. Por isso os mineiros
do Triângulo têm o sagrado direito de decidir democra
ticamente seu destino num plebiscito. Sr. Presidente,
aqui deixo o meu pronunciamento em favor do Triân
gulo: este será também o meu voto, logo, mais, na
votação. (Palmas)

OSR.ADYLSONMOTTA (PDS-RS)-Sr. Presi
dente, Sr~ e Srs. Deputados, a Constituição de 1988,
que aqui votamos e aprovamos, tem-se constituído num
documento importante, como toda Constituição, evi
dentemente, com destaque muito especial do Capitulo
Dos Direitos Sociais - o direito dos trabalhadores.
E entre os direitos ali assegurados, consagrados, está
o direito de greve. Todos os países democráticos têm
nas suas legislações assegurado o direito de grevc aos
trabalhadores como um instrumento legítimo na busca
das soluções de seus interesses classistas, dos seus inte
resses salariais, enfim, de todos aqueles assuntos que
digam respeito à melhoria das suas condições de traba
lho. Eu mesmo vim à tribuna, por diversas vezes, e
me posicionei a favor do direito de greve, tanto ao
trabalhador comum como aos funcionários públicos.
Está insculpido no art. 9' da nossa Constituição o direito
de greve ao trabalhador e também, no art. 37, inciso
VII, ao funcionário público. Parece-me que esse traba
lho está incompleto, porque todo o direito, por mais
legítimo e sagrado que seja, tem seu limite. Temos
aqui o compromisso de aperfeiçoar esse direito, através
do seu regramento, do seu balizamento, da sua regula
mentação.

Quero fazer um apelo à Mesa para que trate com
objetividade, dê prioridade absoluta aos projetos que
ora tramitam nesta Casa e que têm o sentido, exata
mente, de regular o direito de greve, classificando, in
clusive, aquilo que se denomina serviços essenciais, não
apenas para resguardar a população, mas até para pre
servar as nossas instituições e o próprio trabalhador,
para que não seja descaracterizado o seu instrumento
legítimo, que é o direito de greve.

Nesse sentido, quero deixar esse apelo, porque ape
nas no atual Governo tivemos seis mil greves. Isso não
quer dizer que tenham sido ilegítimas, pois estão até
demonstrando um Governo fraco, sem condições, sem
uma política salarial, sem uma orientação, sem um Pla
no Econômico. De qualquer forma, temos de garantir
a estabilidade das nossas instituições. Da forma como
está, sem um disciplinamento, sem um regramento, sem
a regulamentação do direito de greve, podermos chegar
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àquilo que ninguém deseja, que é pôr em perigo a esta
bilidade das in~tituições democráticas.

O SR. ADROALDO STRECK (RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
de forma insistente, tenho feito avaliações neste Plená
rio sobre o que significa a hiperinflação. No fim de
semana, presenciei na prática, em Buenos Aires, aquilo
que mais devemos temer neste momento de dificuldades
para todos nós.

Se tudo o que acontece na Argentina, na área econõ
mica, repete-se no Brasil, num prazo máximo de 90
dias, preparemo-nos para o pior. Se não tomarmos algu
mas pr~)Vidências elementares, como fechar portas e
janelas diante de uma tormenta iminente, que ninguém
se queixe no momento em que o vendaval nos atingir.
O que causa certo pânico é que, mesmo conhecendo
as dificuldades que vive o vizinho país, estejamos todos
anestesiados, admitindo a desgraça ehamada hiperin
fiação como um castigo que, obrigatoriamente, precisa
mos suportar

A Câmara dos Deputados gastou quatro meses para
definir as regras da sucessão presidencial, mas assume
a atitude do avestruz ao enfrentar o perigo, fazendo
vistas grossas ao processo hiperinflacionário que nos
ameaça. Existem em tramitação nesta Casa projetos
de lei do Deputado César Maia com os remédios ade
quados à situação de emergência que o País vive. Per
gunto: Por que não trazê-los à discussão e aprovação
enquanto é tempo?

Vendo, como vi, o pavor das pessoas com suas sacolas
cheias de austrais para trocar por dólares ou qualquer
moeda conversível, tive a impressão de estar presen
ciando cenas semelhantes às da hiperinflação alemã de
depois da Primeira Guerra Mundial, que levou Adolfo
Hitler ao Poder.

Imaginem os Srs. Deputados a repetição do desca
labro da economia argentina no Brasil, com os deposi
tantes em cadernetas de poupanças sacando suas econo
mias para comprar dólares, marcos alemães, libras es
terlinas e outras moedas conversíveis.

Se desta Casa, Sr. Presidente, Srs. Deputados não
partir uma reação imediata e enérgica, não tenho dúvi
das de que, quando agosto chegar, teremos sérias razões
para nos preocupar com a estabilidade da democracia
brasileira.

Se o Governo Sarney nada resolve, ou resoverá, por
absoluta falta de credibilidade, por que não em nome
dos superiores interesses do País aplicamos o remédio
que o doente instalado ilegitimante no Palácio do Pla
nalto está pedindo?

Falemos claro: não vejo outro caminho fora do imo
peachment do Presidente Sarney. É a maneira de se
preservar a demoeracia, formando-se um Governo de
união nacional até 15 de março do ano que vem, que
prepare as bases sólidas de que necessitará o Presidente
da República eleito em 15 de novembro.

Por favor, que ninguém use o argumento esfarrapado
de que seria uma violência se o Congresso Nacional
chegasse a votar - por sobradas razões - o impeach
ment do atual Governo. Violência contra a base da
pirâmide social brasileira é manter, teimosamente, uma
equipe de governo especializada em promover a desgra
ça do assalariado brasileiro.

É com convicção que exponho esta idéia, de público,
depois de ter constatado o nível de desesperança que
impacienta os trabalhadores argentinos, consumidos pe
la hiperinflação. Que ninguém diga, dentro de 90 dias,
quando formos atingidos pela desorgem total da econo
mia, que não se tratou do assunto nesta Casa. Se a
Câmara dos Deputados, repito, não tiver presença forte
nesta quadra de dificuldades da vida brasileira, será,
e com toda razão, arrolada no mínimo como conivente
neste processo de degradação social patrocinadO pela
incompetência do Palácio do Planalto.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JAYME PALIARIN (PTB -SP. Sem r'êvisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'- e Srs. Deputados,
estou com um exemplar do jornal O Globo em mãos,
sobre o qual tecerei alguns comentários. Nesta Casa,
a grande maioria dos Deputados me conhece como o
homem que desafiou a CUT nesta legislatura, em virtu
de da mensagem fedorenta apresentada pelo Sr. Jair
Meneguelli. Naquela oportunidade, nosso nome e inclu-
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sive o número do telefone de nossa casa apareceram
em cartazes, tendo a imprensa do Brasil e do mundo
publicado nosso inusitado feito. Mas nenhum dos nossos
jornalistas que me estão ouvindo hoje veio perguntar
me porque usei aquela mensagem e dei aquele presente
ao SI. Jair Meneguelli.

Sr. Presidente, hoje tenho a dizer qne, naquela época,
constantemente recebia chamadas e ameaças de seqües
tro contra minha filha. Por isso, fui aqui obrigado a
praticar aquele ato de que todos têm conhecimento,
dar de presente ao Sr. Jair MeneguelJi um penico, o
objeto mais adequado que achamos naquela oportu
nidade.

Agora, vemos no jornal que a CUT incita os trabalha
dores a usarem pedra e porrete nas greves. Fazemos
aqui um pronunciamento contra a invasão de fábricas,
conta a quebra de quadros contendo os nomes dos ope
rários. Não somos contra a grevc. Pelo contrário, vota
mos todas as mensagens a favor dos trabalhadores, mas
não concordamos com a atitude dos grevistas de invadi
rem fábricas, atirarem pedras, usarem porrete e promo
verem brigas.

Ora, hojc, ninguém pode negar que estamos vivendo
uma grande democracia, mas csse modo de fazer greves
utilizando-se porretes e pedras, invadindo fábricas irá
fazer com que a democracia desapareça e volte o Estado
autoritário. Esse o nosso medo. Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, pois não podemos esconder essa reali
dade.

Façam greves, mas não dessa forma.
O mesmo jornal ainda diz: "Bomba explode na mão

de um bancário". Corto meu pescoço se esse bancário
não for ligado à CUT. Em Recife, um funcionário do
Banco do Brasil foi ao Bradesco incitar seus funcio
nários a fazerem greve. Ele segurava uma bomba casei
ra, que explodiu em suas mãos. Aqui está a fotografia
do grevista hospitalizado, tomando soro, porque preci
sou sofrer uma operação imediatamente, para restaurar
sens dedos. A notícia está na primeira página de O
GI~bo, que ainda diz que ele era ligado ào PT.

E lamentával que isso estcja acontecendo. Não tenho
vergonha de dizer que, naquela época, desafiei a CUT.
Não fiz aquilo por vaidade. A imprensa não me pergun
tou o motivo que me levou àquele gesto, mas hoje
todo mundo está vendo. Recebi telegramas e telefo
nemas dizendo quc eu havia feito pouco, pois ao invés
de dar um penico ao Sr. Jair Meneguelli, deveria ter-lhe
dado uma latrina.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP) - Sr.
Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, já quc estamos discu
tindo a questão das grcves, seria importante quc anali
sássemos por que essas greves estão ocorrendo. Aliás,
já havíamos advertido os Parlamentares de que, quando
foi decretado o Plano Verão, se o Congresso Nacional
o aprovasse, as greves dos trabalhadores encarregar
se-iam de derrotá-lo. Não sei se os nobres Deputados
que votaram a favor desse plano acreditavam que o
trabalhador aceitaria perdas de 49 % em seu salário,
que hoje necessita de um reajuste superior a 80%.

Não é possívcl aceitar o desemprego crescente que
está havendo,fruto dessa política recessiva embutida
no Plano Verão, e a violência praticada contra o nível
de vida dos trabalhadores. e ficar quieto, Agora, alguns
Deputados dizem que os trabalhadores estão radicali
zando c agindo contra a normalidade democrática destc
País. Que normalidade democrática é essa, se se arro
cham cada vez mais os ganhos da classe trabalhadora?
Na verdade, acho que a tal homenagem à CUT feita
pelo Deputado que me antecedeu deveria ser devolvida
com o recipiente por ele mencionado, cheio, Aí estar
se-ia fazendo justiça à situação em que vivem hoje os
trabalhadores.

Já vi declarações contra a greve geral, contra a ocupa
ção de fábricas, mas estou querendo ver, nesta Casa,
de imediato, a votação do projeto de aumento do salário
mínimo, que passou pela Comissão de Finança, de auto
ria do Deputado Paulo Paim, do Partido dos Trabalha
dores, reajustando-o para NCz$ 160,00 e criando polí
tica de reajuste mensal do salário de acordo com a
inflação -, e aí, sim, estaremos começando a combater
as greves.

Quero ver esta vot?ndo o projeto de suspensão de
pagamento da dívida externa para podermos efetiva-
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mente combater o processo inflacionário sem prejuízo
para os trabalhadores. Se existe um foco de agitação
de greves, este é justamente a política econômica do
Governo. O Ministro da Fazenda que mais provocou
greves neste País foi justamente o Sr. Maílson da Nóbre
ga, com essa política do feijão com arroz, o qual, na
verdade, quer tirar o fei,jão e o arroz da mesa do traba
lhador com esse Plano VerãO e outras medidas que
criou.

O assalariado tem o direito de greve garantido pela
Constituição, mas aí a Constituição não é respeitada.
Mas, quando há greve, as empresas não nellociam com
os trabalhadores e começam a demiti-los. E o que está
ocorrendo em São Bernardo do Campo, onde mais de
quinhentos trabalhadores foram demitidos na última
semana, por motivo dc greve.,Tudo isso mostra o grau
de cinismo a que estão chegando os patrões e seus repre
sentantes nesta Casa,

Os ministros militares e o Ministro da Justiça, em
entrcvistas que concederam ao Jornal do Brasil. ao O
Dia e ao O Globo, falaram do radicalismo dos trabalha
dores. Mas, na verdade, o que vemos é o radicalismo
- isto sim - dessas empresas que querem dar um
reajuste de 15%, mesmo sabendo que, hoje, os traba
lhadores precisariam de um reajuste de no mínimo 81%,
não para terem um aumento de salários, mas para recu
perarem as perdas que tiveram no último ano.

Gostaríamos de denunciar, neste momento, a prisão
de quatro companheiros, entre elcs dois diretores do

,Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro: Júlio César
Costa Filho, da Executiva do Sindicato e da Executiva
da CUT do Rio de Janeiro, e SIlvio Américo Silva
Neogarejo. Foram eles detidos por defenderem a pre
servação do salário da classe. Cumpriam suas funções
de dirigentes sindicais, quando foram presos, apesar
de o direito de greve estar assegurado na Constituição.

Manifestamos a nossa solidariedade aos movimentos
reivindicatórios de melhorias salariais que estão ocor
rendo, exigindo a libertação desses companheiros e a
garantia do direito constitucional de greve. Não é mais
possível sofrermos a repressão da Polícia Militar e Fede
ral, como está acontecendo em São Paulo e no Rio
de Janeiro, no caso dos bancários, permanecendo a
situação da época da ditadura militar. Quem esteve
em São Paulo nestes dias, ao vcr o policiamento ostcn
sivo, os policiais armados com escopetas calibre 12,
todo o aparato repressivo, perceberia que, para os tra
balhadores, pouco ou nada mudou neste País.

Sr. Presidente, a Polícia Civil faz grevc no Rio de
Janeiro, porque o menor salário pago hoje na organi
zação é de NCz$ 65,00 e o maior, de NCz$'360,00,
à exceção da remuneração do delegado, Esses salários
são um convite à greve, uma provocação. Então, não
se venha dizcr que a CUT está-se aliando aos esqua
drões da morte. A CUT está. isto sim, apoiando mais
uma categoria que também sofre com o arrocho salarial.

Os portuários estão entrando em greve hoje, os petro
leiros de São José dos Campos e várias outras categorias
preparam-se para fezer greve. E só há uma saída para
isto: O restabelecimento do poder de compra da classe
trabalhadora, com reajustes mcnsais de acordo a infla
ção, Como esta Casa se antepõe, na prática, como acon
teceu na votação do salário mínimo. a essas reivindi
cações. pode haver lei de greve ou não porque as greves
prosseguirão até arrancá-las. Não serão as leis de grcve
que as impedirão, mas, sim, uma política cconômica
voltada ao atendimento do interesse da maioria da po
pulação - os trabalhadores. E isto só um governo dos
trabalhadores pode fazer.

A SRA. lIlMA PASSONI (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputa
dos, hoje, o dia 26 de abril de 1989 se caracteriza por
greves massivas, como a da categoria dos metalúrgicos,
dos bancários, setores nevrálgicos da economia hrasi
leira, até mesno entre as Forças Armadas.

A razão das greves são: a) perda do poder aquisitivo
- do lixeiro ao general. Todos os assalariados hoje
estão com seus salários arrochados; b) defasagem, reco
nhecida tanto pelos trabalhadorcs quanto pelos patrões,

A causa das greves é comum: primeiramente· porque
o Governo não tem política econômica nem um~política
salarial.

Abril de 1989

O Govcrno está sem norte c sem rumo.
Para essa desorganização institucional a resposta é

o posicionamento massivo do povo brasileiro, tentando
resistir, tentando fazer sentir que essa situação não pode
continuar.

O erro originário foi dar ao Presidente José Sarney
cinco anos de mandato.

Portanto, S. Ex', como Presidente da República, tem
o dever e a responsabilidade de, pelo menos, ter uma
política econômica e salarial, que, sabendo ser passa
geira, dê uma solução imcdiata a esse problema da
falta de rumo da política econômica e da política sala
rial.

Por falta de tempo, Sr. Presidente. deixo de fazer
o restante do meu pronunciamento.

O SR, MANOEL CASTRO (PFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, quero referir-me, neste instante, à aprovação,
na Câmara dos Deputados, ontem à noite, do Projeto
dc Lci n' I.201-A, em sua redação final. Cito, em pri
meiro lugar, com alegria, o fato de que foi decidida
a realização de eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos
e Vereadores dos Municípios criados até 15 de junho
de 1989, atandendo assim aspiração de centenas de mi
lhares de hrasileiros por todo O País, residentes em
distritos hoje cm fase de emancipação.

Mas a referéncia principal e a razão dcste meu pro
nunciamento é justamente a inclusão, ontem, no final
da noite, de emendas ao substitutivo do Relator, corri
gindo um grave erro do art. 29, que dispõe sobre o
voto do eleitor em trânsito para a eleição de Presidente
da República. Antcs de mais nada, é bom que se diga
que é lamentável que as Lidcranças desta Casa tenham
chegado a um acordo e o próprio Relator, que foi o
Relator Constituinte, tenha apresentado um substitu
tivo não incluindo essa reivindicação, que é um desejo
de mais dc dois milhõcs dc brasileiros, os eleitores que.
votaram em trânsito nas últimas eleições municipais.
Ora, evidentemente, a exclusão de tão significativo
montante de pessoas da eleição presidencial, seria um
absurdo, quanto mais pelo fato de haver vários projetos
nesta Casa com essa intenção. Foi preciso urna articu
lação de última hora, uma mobilização de vários parla
mentares, para que se reconhecesse esse direito, cvitan
do uma omissão desastrosa.

Queria fazer um apelo a esta Casa, menos aos Srs.
Deputados e mais particularmente à imprensa, que hoje
está muito preocupada com o tempo previsto para cada
partido na televisão e que se esqueceu de dizcr àquelas
pessoas que estão fora .dos seus domicI1ios que elas
têm o direito, e mais do que o direito, têm o dever
de participar da escolha do Presidente da República.
É importante que a imprensa nacional participe do es
forço e da mobilização para quc todos, depois de 29
anos, tenham o direito de votar. Então, a omissão que
praticamente os partidos iam cometendo, ontem con'i
gida à última hora, deve transformar-se neste instante,
num apelo à imprensa para que todos nós falemos dessa
conquista muito importante, cvitando que as pessoas
tenham que se locomover ou despender recursos para
fazer uso de um direito sagrado, que é o direito de
voto.

Portanto, ao cumprimentar a Câmara Federal, pela
vitória final da inclusão desse artigo. e espcrando que
o Tribunal Superior Eleitoral rapidamente estabeleça
as normas, aproveito o ensejo para afirmar que o esfor
ço pela votação não se deva restringir aos eleitores em
trânsito, mas também aos eleitores de um modo geral,
para que não sc repita aquele número excepcional de
votos em branco e nulos, verificados nas últimas eleições
municipais, e que também haja um esforço dc mobilio
zação em relação ao menor entre 16 e 18 anos, que
tem o direito ao voto. A idéia é fazer que o Presidente
da Constituintc tanto dizia nesta Casa a todos nós: va
mos votar, brasileiros.

O SR. OTTOMAR PINTO (PMDB - RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
ro manifestar nesta Casa a perplexidade, minha e do
povo de Roraima, diante da onda de movimentos grc
vistas que se alastram naquele Estado de forma inusi
tada. Há três semanas, estão em greve os professores
filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação
de Roraima.
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Essa greve. que já poderia ter tido seu desfecho pací
fico, tranqüilo, com o retorno de professores e alunos.
às salas de aula, tem-se prolongado devido à intole
rância do Governador do Estado, que não quer o menor
contato com os grevistas. S. Ex' agendou uma entrevista
entre o comando de greve e o Secretário de Educação.
Os dirigentes sindicais ficaram, de 14 às 18h, sentados
à espera de um encontro e de uma conversa que nunca
se realizaram. Ao invés de dialogar, o Governadorman
dou demitir grevistas e colocou a polícia nas escolas,
ameaçando por todos os meios e modos, aqueles profes
sores que vêem na greve, como de resto todos os brasi
leiros, um instrumento de justiça em apoio às reivindi
cações dos trabalhadores.

Finalmente, deixo minha preocupação com o movi
mento dos eletricitários de Roraima, que paralisarão
suas atividades se o Governo do Estado continuar no
propósito de entregar à Eletronorte não apenas o par
que de usinas térmicas de Roraima, mas também a
distribuição de energia elétrica à Capital e às cidades
do interior. Isso justifica a insatisfação dos eletricitários,
porque em todos os Estados brasileiros a tarefa da distri
buição e cobrança das contas de energia elétrica é atri
buída a uma companhia estadual de energia.

Assim, deixo aqui meu protesto e inconformidade
pela situação da classe e, ao mesmo tempo, minha soli
dariedade aos eletrecitários de Roraima, diante de sua
posição de guarda e prevenção contra a investida entre
guista do Governo, que pretende alienar o património
do povo de Roraima para satisfazer seu desejo hedo
nístico de trabalhar ppuco e divertir-se mais.

o SR. ELIAS MURAD (PTB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, caros colegas Deputados
e Deputadas, tenho em mãos o Projeto de Decreto
Legislativo n' 27-AI78, em regime de urgência, que trata
da realização de um plebiscito para a criação do Estado
do Triângulo. Quero tecer rápidas considerações de
mineiro c brasileiro a respeito do assunto.

Em primeiro lugar, como já disse em outros pronun
ciamentos, não há sentido algum em realizar-se um ple
biscito com a finalidade de separar um determinado
Estado, sem ouvir toda sua população. (Apupo nas
galerias.) Não me importam as vaias, provenientes ex
clusivamente de habitantes da cidade de Uberlândia,
realmente a única que está trabalhando nesse sentido.
(Palmas.) Elas até me deixam desvanecido e satisfeito,
porque mostram que estamos lutando por uma causa
justa. Querem fragmentar uma elite. a aristrocacia do
zebu e da soja, querendo impor seus ideais e suas opi
niões sobre o resto do Estado. Portanto, Sr. Presidente,
peço a V. Ex' manter a ordem neste plenário e cumprir
o Regimento. Se continuarem as manifestações, solicito
a V. Ex' que mande eVacuar as .galerias. (Apupos nas
galerias.)

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Soli
cito às galerias manterem o silêncio. Entendemos a dis
puta política existente na região - e as galerias estão
à disposição de todos que queiram participar - mas
a manifestação dos Srs. Deputados é livre. Por isso,
é com razão que o Deputado Elias Murad solicita provi
dências à Mesa, caso esse tipo de manifestação conti
nue. Não querendo tomar tais providências, solicito
às galerias que se mantenham em silêncio, aguardando
o momento da votação quando, então. poderão mani
festar-se.

Com a palavra o nobre Deputado Elias Murad.

o SR. ELIAS MURAD - Muito obrigado, Sr. Presi
dente. Aliás, há poucos instantes um colega falou a
favor da matéria sem nenhuma interrupção. Portanto,
exijo o mesmo tratamento.

Mas, como dizia, realizar o plebiscito apenas na re
gião do Triângulo seria a mesma coisa que fazer um
plebiscito para a volta da monarquia ao País apenas
na cidade de Petrópolis. Por outro lado, numa compa
ração pertinente, por exemplo, se o mêdico necessita
amputar o braço de alguém, esse alguém tem de ser
ouvido. Portanto, o resto do Estado de Minas Gerais,
democrática e imparcialmente, deve ser ouvido.

Em segundo lugar, a comparação com o Estado do
Tocantins não procede, por ser uma região ~greste,

pouco populosa, praticamente abandonada, tornando
se útil e necessária a divisão, a fim de a região alcançar
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o progresso. Não é o caso do Triângulo, uma das regiões
mais ricas do Estado, que se pretende amputar de Minas
Gerais.

Sr. Presidente, tenho em mãos o plebiscito do Triân
gulo Mineiro "Por que não votar agora?", que está
sendo distribuído a todos os deputados. e solicito a
V. Ex' seja ele inscrito na Ata da reunião de hoje.
Em um dos seus trechos, há algo muito importante:

"A nova Constituição brasileira estabeleceu nor
mas cautelares básicas que devem ser cumpridas
antes que se proceda a qualquer nova divisão.
Criou um rito de tramitação que inclui a formação
de uma Comissão Mista Especial com prazo de
dois anos. para opinar, seguida da audiência do
Congresso, da Assembléia Legislativa e da própria
população interessada através de plebiscito."

Finalizando, quando se lê no projeto a expressão
"população diretamente interessada", vemos um erro,
porque não existe a população indiretamente interes
sada, já que toda a população mineira é interessada,
formando-se o plebiscito em todo o Estado uma questão
de justiça. Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

"PLEBISCITO DO TRIÂNGULO MINEIRO:
POR QUE NÃO VOTAR AGORA

(Projeto de Decreto Legislativo n' 27-A/88)

O reexame da conformação territorial do Brasil é
questão complexa e de importância fundamental para
garantir a estabilidade geopolítica nacional e a sua estru
tura administrativa - abrangendo os aspectos históri
cos, culturais, econômicos e sociais das diversas regiões.

A nova Constituição brasileira estabeleceu normas
cautelares básicas que devem ser cumpridas antes que
se proceda a qualquer nova divisão. Criou um rito de
tramitação que inclui a formação de uma Comissão Mis
ta Especial com prazo de dois anos, para opinar, seguida
da audiência do Congresso, da Assembléia Legislativa
e da própria população interessada através de plebis
cito.

Estas cautelas são imprescindíveis para que o assunto
possa ser amplamente examinado e debatido e prevale
çam os interesses nacionais e regionais acima e isentos
de quaisquer tipos de manipulação econômica ou polí
tica. A Comissão Mista Especial será, pois, o fórum
próprio e competente para o encaminhamento e o estu
do da proposta.

Atropelar esta seqüência é subverter esta cronologia
e ordem, com a realização de um plebiscito agora, ape
nas tumultuaria a inviabilidade os trabalhos da Comis
são.

Acresce que o artigo 18 da Carta Magna não foi
ainda regulamentado por lei, o que o torna inaplicável.
Promover o plebiscito nestas condições, além de incons
titucional, ficaria passível de contestação judicial. Cabe,
ainda, imaginar o que ocorreria se, dos setenta e cinco
municípios propostos para serem consultados, alguns
forem a favor e outros contra - como se julgaria o
resultado?

Fato igualmente importante é a conturbação de idéias
c de propostas que a coincidência da data do plebiscito
com a da eleição do futuro Presidente da República
provocaria. É claro que a questão regional seria o prin
cipal tema da campanha em Minas, prejudicando funda
mentalmente a colocação c o debate sobre os grandes
problemas e interesses da Nação.

Finalmente, vale a pergunta: se é legítima a postula
ção, por que não resguardá-Ia e enquadrá-la no texto
constitucional?

Movimento Cívico pela Unidade de Minas. "

Durante o discurso do Sr. Elias Murad o Sr.
Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Wilson Campos, 2' Vice-Presidellte.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o Sr. Waldeck Ornelas. (Pausa.)

O SR. WALDECK ORNÉLLAS (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, no último dia
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23 foi inaugurada em Caravelas, sul da Bahia, a Sede
Continental do Parque Nacional Marinho de Abrolhos.
Na mesma ocasião, o Presidente do Ibama, Fernando
César Mesquita, assinou convênio para pesquisa sobre
a baleia jubart, a maior visitante do Parque. Aprovei
tando a oportunidade,. S. S' deslo.cou-se também ao
Parque de Monte Pascoal, onde existem conflitos pela
preservação da natureza e proteção aos índios, ambos
princípios assegurados pela Constituição. Tanto o Par
que de Abrolhos quanto o de Monte Pascoal situam-se
no extremo sul da Bahia, região que tem atraído muito
a atenção de S. S' e a nossa, por ser área remanescente
da Mata Atlântica, tão sacrificada ao longo desse perío
do de exploração das reservas naturais.

O objetivo em Caravelas não foi apenas o de estimu
lar o turismo, mas, sobretudo, o de transformar aquela
cidade num grande centro nacional de estudo da biolo
gia marinha, nos termos de proposta apresentada ao
Presidente do Ibama pelo Prefeito municipal, Sr. Luís
Carlos Saraguaira.

Caravelas, a rigor, apresenta um percentual turístico
idêntico ao de Porto Seguro, também com atrativos
naturais. Contudo o Munícipio é um porto tradicional
hoje desativado e teve, há poucos dias, reativado seu
aeroporto, com linha de transporte regional. Porém
carecemos de resolver um grave problema, que é do
acesso rodoviãrio. E temos, a esse próposito, duas alter
nativas: a primeira seria a ligação de Teixeira de Freitas
a Alcobaça, que depende também da construção de
uma ponte entre Alcobaça e Caravelas que o atual e
etéreo Governador da Bahia havia prometido na sua
campanha, mas que, seguramente, não cumprirá duran
te o seu mandato. A segunda alternativa - e recorro
aqui a ela, porque sei que a estadual não vai ser atendida
- é a da pavimentação da BR-418, a chamada Estrada
do Boi substituta da antiga Estrada de Ferro Minas
Bahia pavimentada no sentido de Minas até o litoral,
até aleançar a BR-l0I, embora essa área seja grande
produtora de oleríéolas, não foi pavimentada até hoje.
Estamos certos de que, com a descoberta de petróleo
em Caravelas, contaremos com o apoio da Petrobrás
para concretizar grande aspriração daquela região, tor
nando acessível toda a área litorânea do extremo sul
da Bahia.

Muito obrigado.

DISCURSO DO SR. SAMIR ACHOA QUE,
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O Sr. José Costa - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. JOSÉ COSTA (PMDB - AL. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, quero fazer uma reclama
ção à Mesa. O jornal Folha de S. Paulo, de hoje. traz
a seguinte manchete: "Câmara decide hoje se os Depu
tados vão ter reajuste salarial de 30,3%". Diz a notícia
que os membros da Mesa Diretora da Câmara se reuni
rão às 9h de hoje para decidir o destino de um abaixo-as
sinado em que 280 Deputados pedem um reajuste de
30,3% em seus vencimentos. Acrescenta que, se even
tualmente a Mesa deferir esse pleito, a remuneração
dos Deputados passaria de NCz$ 5.976,76 para NCz$
7.787,43. Na mesma matéria, um pouco adiante, com
o título: "Estados Unidos e Brasil ficam iguais", o jornal
Folha de S. Paulo diz que os salários dos Parlamentares
brasileiros poderão se equiparar aos dos parlamentares
norte-americanos caso seja aprovada a proposta de rea·
juste salarial de 30% no Congresso Nacional. Segundo
a proposta, os Deputados e Senadores brasileiros rece
beriam, pelo câmbio oficial, cerca de 7.500 dólares,
cem dólares a mais do que os americanos.

SI. Presidente, não acredito que a direção do jornal
Folha de S. Paulo tenha interesse em comprometer a
imagem do Congresso Nacional. Na minha opinião o
jornal pretende até fazer uma crítica construtiva. Ago
ra, sem dúvida, está desinformado e cabe à Mesa. regi
mentalmente, zelar pela imagem da instituição e dos
seus membros.

Sr. Presidente, tenho em mãos - e há poucos dias
fiz menção a este trabalho - o "The Statesmen's Year
Book", de 1988/1989, que diz, à página 1394, que um
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deputado norte-americano ganha 75.100 dólares anuais,
ou seja, 6.258 dólares mensais. O Presidente da Câmara
dos Estados Unidos, como o Presidente do Senado,
recebe 97.900 dólares, com isenção de Imposto de Ren
da, reembolso das despesa~ com viagens'e com sen
gabinete. E mais ainda, com seguro de vida, de saúde
e passagens sem número limitado de Washington para
sen Estado, Não há o que comparar. Estou citando
apenas o aspecto salarial e de eventuais vantagens finan
ceiras que tem um deputado norte-americano.

Sr. Presidente, recebemos hoje NCz$ 4.290,00 líqui
dos. O deputado americano está isento do pagamento
de Imposto de Renda e recebe 6.258 dólares. Recebe
mos - referir-me-ei ao valor da moeda americana no
black, que é o valor de compra - 1.865 dólares por
mes contra 6.258 dólares pagos a um deputado norte-a
mericano.

E mais ainda, Sr. Presidente, mesmo que viésscmos
a receber csse aumento, que seria de mil e poucos cruza
dos bruto, quero dizer que é preciso que a imprensa
brasileira medite sobre uma coisa: a remuneração, o
salário deve ser do tamanho da necessidade, da compe
tência e da eficiência do empregado. Os gerentes do
Banco do Brasil ganham amis do que os Deputados.
A alta direção do Banco do Brasil e do Banco Central
ganha mais do que os Deputados, e ninguém anda pro
curando saber qual o número de chamadas telefônicas
que fazem os diretores do Banco Central, ninguém diz
que essas chamadas se incorporam aos salários desses
diretores. Mas eles estão em greve, Sr. Presidente. A
média salarial no Banco do Brasil é bem superior à
dos salários pagos ao funcionários desta Casa. Mas os
funcionários do Banco do Brasil estão em greve, e nós
estamos aqui trabalhando. Não quero questionar a jus
teza das reivindicações salariais dos servidores do Banco
do Brasil. Acho que é imoral, realmente, termos um
salário mínimo de NCz$ 63,90. O que a Câmara tem
de fazer é trazer imediatamente os projetos que estão
em tramitação para a apreciação do Plenário, dar ao
trabalhador brasileiro um salário mínimo adequado. E
não importa que as prefeituras mal administradas, even
tualmente, vão à falência, 011 que a Previdência mal
administrada vá à falência. O que não pode é o Brasil
estar pagando um salário mínimo real de 27 dólares
e 79 centavos, considerando o valor do dólar no câmbio
paralelo.

Acho que devemos receber essa crítica construtiva
e aperfeiçoar essa estrutnra, que para mim faz parte
do entulho autoritário. Não adianton aprovar uma
Constituição c termos uma estrutura corrupta, montada
durante vinte anos de ditadura. Mas acho que a Mesa
tem o dever de zelar pela boa imagem da Casa e dos
seus membros e mostrar à imprensa, claramente. sem
qualquer artifício, a verdadeira situação em que se en
contram os funcionários da Casa e os Parlamentares.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o Sr. Arnaldo Faria de Sá. (Pausa)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PJ - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje pela manhã
a Mesa esteve reunida e tomou uma decisão muito im
portante para esta Casa. Não s6 a questão dos subsídios
dos parlamentares é importante; também o é a relativa
aos salários dos funcionários, que dão sustentação aos
nossos trabalhos e permitem a manutenção da estrutura
da Câmara dos Deputados. Todos os funcionários esta
vam preocupados com a não-aplicação da isonomia
já a~teriormenteestabelecida pela Constituição, e, ten:
do SIdo aprovada essa isonomia, no dia de hoje, vários
deles pediram-me que, em seus nomes, viesse agradecer
à Mesa da ,Câmara o tratamento isonômico que será
dado a partIr deste mês aos seus salários.

Certamente, aquilo que numericamente esta Casa po
derá despender a partir deste mês na aplicação dessa
medida s.erá retribuído em maior medida pelo trabalho,
pela dedIcação e pela importância das tarefas desempe
nhadas 'pelos f~~cionários desta Casa. Entendo que,
tendo SIdo deCIdIda a questão da isonomia no dia de
hoje, independentemente de ter sido ou não tratado
o problema salarial dos Srs. Deputados, esta Casa, neste
momento, recebe com regozijo a manifestação de todos
os funcionários e certamente estará engalamada para
receber de todos eles a real e competente colaboração
que nos podem dar. Estou certo de que esta Casa ganha-
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rá imediatamente, tendo aplicado a isonomia de ma
neira justa, equânime, o exato reconhecimento dos fun
cionários.

Aos funcionários desta Casa, que souberam aguardar
esse benefício durante tanto tempo, nossas congratu
lações e à Mesa, por ter deferido esse decisão e esse
anseio, os nossos cumprimentos em nome dos funcio
nários.

Era esse o registro que queria fazer.

O SR. BOCAYUVA CUNHA (PDT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs Deputados,
no mesmo dia, duas revelações - ambas oficiais: O
Brasil ostenta mais um recorde: supcrávit comcrcial
de US$ 4,3 bilhões de dólares no primeiro trimestre
do ano. No mês de março outro recorde: exportamos
US$ 2,8 bilhões de dólares. E. por outro lado, os dados
do IBGE: a economia brasileira voltou à recessão, o
País ficou mais pobre.

Em 1988, o Produto Interno Bruto - PIE - que
representa toda a produção de bens e serviços no País,
foi 0,3% menor. Quer dizer: pela terceira vez na década
de 1980, o País mergulhou na recessão, com a renda
por habitante 2,3% menor. Isto significa menos empre
gos, menores salários e falta de recursos para os investi
mentm indispcnsáveis c urgentes na geração e distri
buição de energia elétrica. assim como também na con
servação do nosso parque rodoviário. Sem falar nas
nossas escolas abandonadas c com professores mal pa
gos, nem nos hospitais com médicos e enfermeiros insa
tisfeitos, sem remédios nem estímulos para trabalha
rem.

No ano passado, o saldo. a diferença entre o que
exportamos e o que importamos foi de US$ 17 bilhões,
para pagarmos US$ 14 bilhões de juros da dívida ex
terna.

Sr. Presidente, caminhamos "orgulhosamente" para
resultado semelhante neste ano, e tudo indica que
também em 1989 o País vai empobrecer mais uma vez.
Vai mergulhar mais fundo na recessão, no descmprego,
no arrocho salarial. Segundo os dados oficiais, a partici
pação do salário na renda nacional baixou para 38%,
enquanto o capital alcançou 62%. Na Inglaterra, os
salários representam 70% e nos Estados Unidos 75%.
A quem interessa esse estado de coisas? Certamente
não interessa aos trabalhadores, aos assalariados. Mas
duvido que interesse também aos empresários. É isso,
Sr. Presidcnte, que o Eng' Leonel Brizola chama de
capitalismo selvagem.

Acabamos de ver na tevê e no rádio. no último pro
grama do PDT, as propostas de Brizola. Precisamos
voltar a crescer. E é isto que faz de Brizola a esperança
do povo. Com Brizola na cabeça, o Brasil voltará a
crescer. só com a expansão da economia sairemos do
caos. E estamos tendo uma pequena amostra desse caos.
Com a insatisfação geral. As greves. Os mendigos e
as crianças abandonadas, que a cada dia são mais nume
rosos. Brizola é a esperança do povo. Porque é o líder
que conduzirá o nosso País aos caminhoszdo desenvol
vimento econômico e da justiça social.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. MARCOS QUEIROZ (PMOB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, a lavoura canavieira do Nordeste em geral
e de Pernambuco, em particular, vem sendo objet~
das preocupações das autoridades ao longo dos últimos
anos.

Diversos estudos, pat~ocinados por entidades públi
ca~ e pnvadas, apontam para a inviabilidade do prosse
gUImento da expl?ração como vem sendo processada,
alegando os estudIOSOS no assunto que a baixa produti
VIdade observada na região vem tornando a atividade
antieconômica.

Enquanto a produtividade no Sul do País cresce a
cada safra, o oposto ocorre no Nordeste.

Já por ocasião dos primciros estudos que orientaram
a formulação dos planos diretores da Sudene, nos idos
da década de 60, os técnicos recomendavam fi diversi
ficação das culturas agrícolas na Zona da Mata pernam
bucana, e o faziam estribados cm dados que recomen
davam essa diversificação como forma de abastecer Re
cife e outros grandes centros de gêneros alimentícios,
tendo em vista a fertilidade do solo da região do massa-
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pê, a proximidade desses grandes centros e a grande
disponibilidade de mão-de-obra que poderia ser libe
rada da cultura ámavieira. Mesmo tendo em vista as
dificuldades de mecanização em algumas áreas, em pre
juízo da cultura de cana, nada impediria a introdução
de plantios alternativos de outras culturàs.

Cabe uma ação rápida no sentido de fazer a introdu
ção de sistemas tecnológicos modernos e eficazes para
o melhor aproveitamento dessas terras, utilizando-se
a Embrapa como orientadora do processo de consor
ciação da cana com culturas alternativas que dêem res
postas satisfatórias aos investimentos com seus retornos
s6cio-econômicos garantidos.

Suporte técnico não faltará. A própria Embrapa está
recebendo todo o acervo do Planalsucar, instalado em
Carpina. Pernambuco. O Planalsucar, órgão de pesqui
sa, dispõe de um cabedal de conhecimento técnico real
mcnte importante, no que se refere à diversificação
da agricultura na zona canavieira de todo o Nordeste,
Aliando os conhecimentos dos técnicos do Planalsucar
ao dos especialistas da Embrapa, dar-se-á a geração
de novas tecnologias para a superação dos graves pro
blemas que afetam o setor.

A intensificação dos estudos pela Embrapa natural
mente apontará os recursos a serem servidos para a
utilização racional das grandes áreas da Zona da Mata,
com exploração de culturas compatíveis com as necessi
dades do povo, principalmente levando-se em conta
que ali estão as maiores concentrações populacionais
do Nordeste e os maiores índices de densidadc demo
gráfica.

Por outro lado, não poderão ser desprezadas as áreas
apropriadas para a cana-de-açúcar, não sendo recomen
dável a substituição de uma cultura que, em última
análise, representa o mais importante segmento da eco
nomia do Nordeste. O que tem de serfeito é racionalizar
essa cultura, adotando-se tecnologias avançadas que
permitam um maior rendimento introduzindo-se melho
res variedades de cana para a obtenção de maiores índi
ces de produtividade. Afinal de contas, Pernambuco
conta com um parque industrial açucarciro que não
poderá ser desativado. Muito pelo contrário, é impres
cindível que seja mantido e modernizado.

Acreditamos. Sr. Presidente, que a Embrapa, assu
mindo o Planalsucar, fará pela zona canavieira o que
tem feito em outras regiões, como é exemplo o Centro
de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido, loca
lizado no eixo Petrolina-Juazciro, hoje um centro ge
rador e irradiador de tecnologias alternativas,

Saudamos a chegada da Embrapa na zona canavieira
através da absorção do Planalsucar, mas estamos preo
cupados com a falta de recursos financeiros, hoje verifi
cada em todos os setores da União. Apelamos ao Go
verno Federal para que não permita que faltem recursos
para a pesquisa e o desenvolvimento na área rural,
espectivamcnte para que a Embrapa seja o grande ins
trumento do desenvolvimento de uma região extrema
mente empobrecida e que representa um desafio para
todos nós.

A SRA. LÍDICE DA MATA (PC do B - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, a falta de governo do Presidente Sarney
e a falência da política de arrocho salarial, adotada
sob a inspiração do Fundo Monetário Nacional, têm
levado os trabalhadores brasileiros à mobilização e à
greve. São inúmeras as categorias paralisadas no mo
mento. Pela primeira vez na história, com a adesão,
a partir de ontem, dos funcionários do Banco Central,
todo o sistema bancário está paralisado. Os estivadores
podem. decidir pela paralisação de suas atividades a
partir de amanhã. Os metalúrgicos do ABC paulista
estão no seu oitavo dia de greve.

Na Bahia, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, no
Pólo Petroquímico de Camaçari, várias são as categorias
em greve.

A política desastrada do Governo na área da econo
mia provoca um dos maiores arrochos salariais da histó
ria do País. Em São Paulo, a imprensa divulgou ontem:
a taxa de desemprego passou dos 10%.

Hoje, temos aproximadamente um milhão de traba
lhadores em greve no Brasil. Um milhão de pessoas
que deixam registrados seu protesto contra o Governo
Federal e sua política entreguista, antinacional e antipo
pular.
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Quero, aqui, da tribuna da Câmara Federal, saudar
em especial a greve dos bancários e repudiar a repressão
que no Estado da Bahia foi desencadeada contra esses
trabalhadorcs quc cxigem a reposição das pcrdas impos
tas ao poder de compra de seus salários. Na repressão
à greve dos bancários na Bahia foi preso o Vereador
Daniel Almeida, do PC do B de Salvador e a Vereadora
Bete Wagner, do PCB. Deixo aqui minha irrestrita soli
dariedade aos trabalhadores dos bancos - um setor
da economia para o qual não existe crise nem dificul
dades financeiras. Os lucros dos banqueiros sempre es
tão várias dezenas de percentuais acima da inflação,
seja ela de 10% ou 30% ao mês. Intransigente, e com
poder de pressão sobre o Governo em função da grande
dívida intcrna da qual cles são os maiores credores,
os banqueiros não conhecem crise e não aceitam a rei
vindicação de 81 % de reposição apresentada pelos ban
cários.

Aproveito também a oportunidade para registrar a
minha solidariedade à greve dos operários da Tigre c
da Antárctica em Camaçari. Na empresa Tigre, de tubos
e conexões, de propriedade de alemães, os operários
são submetidos a um brutal processo de arrocho salarial.
Um operador que em qualquer outra fábrica do Pólo
rccebe um salário superior 'a 200 cruzados novos, na
Tigre recebe em torno de 150 cruzados novos. A greve
tem por objetivo a implantação da 5' turma de trabalho,
para fazer valer o preceito constitucional de jornada
de 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento.

Vejam os Srs. Parlamentares o absurdo da situação
do trabalhador brasileiro: tem que recorrer à greve para
fazer garantir seus tlileitos inscritos na Constituição.
Eles reivindicam aináa o pagamento de horas extras
desde a promulgação da Constituição, no dia 5 de outu
bro. Na Tigre, os operários chegam a fazer até 12 horas
extras por semana. Nesses últimos seis meses eles não
receberam ainda o mínimo de 50% previsto no inciso
XVI do art. 7', do novo texto constitucional.

Da mesma forma, os trabalhadores da Antárctica es
tão em greve exigindo a contratação da 5' turma, para
viabilizar a jornada de 6 horas para turnos ininterruptos
de revezamento. Estive, juntamente com o Deputado
Haroldo Lima, os Deputados estaduais pelo PC do B
da Bahia, Luiz Nova e Vandilson Costa, e o Vereador
Daniel Almeida n.a porta da Tigre e da Antárctica,
no Pólo Petroquímico de Camaçari, solidarizando-me
com os operários em greve e exigindo dos patrões o
atendimento das reivindicações.

Os operários da Tigre e da Antárctica dão, no mo
mento, o exemplo para os demais trabalhadores do Bra
sil: mobilizar e ir à greve, se necessário, para fazer
valer o texto constitucional. particularmente a jornada
de 6 ~oras, que tem sido ignorada por diversas empre
sas. A luta, pelas seis horas, pela rcposição salarial
c pela garantia dos direitos dos trabalhadores!

Muito obrigado.

o SR. MENDES RIBEIRO (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamen
tares, o PT se irrita pela anunciada espionagem em
suas fileiras. Em primeiro lugar, diz, nada faz de secre
to. E, em derradeiro, encontra orquestrações contra
a candidatura de Lula à Presidência da República.

A palavra ressoa: orquestração.
~ou tentado. E à tentação não resisto: qual delas?
E evidente, escutam-se, no Brasil da atualidade, "n"

orquestrações. Direita e esquerda, alternadaménte, for
çam a cadência. Cada uma, por óbvio, trazendo a brasa
para o seu assado. Por colocação defeituosa, na direita
se enquadram os empregadores. E, na esquerda, por
igual distorção, os assalariados. Ainda na mesma linha
de desatino, mina-se, o Congresso, tentando tirar do
túmulo os ditadores. Como se alguém, no frigir dos
ovos, lucrasse com a prepotência. Mesmo quantos enri
queceram no período de exceção, não sofreram na Carne
padecimentos de amores e amigos ou cruzaram, aparen
temente ílesos, as trevas, podem ter saudades do ontem.
Será bastante pensar nas gerações sufocadas. Na enlou
quecedora avalancha de conseqüências, inclusive os ex
cessos cometidos no porre compreensível de liberdade,
para ficar na barricada oposta. lnobstante, tocam alto
e sem cerimônia a marca fúnebre para a democracia.
Escurecem o elementar. Os dias de agora são águas
represadas por um quarto de século. Insatisfações aCU
muladas. Angústias pedindo vez sem admitir compassos
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de espera. Os legislativos, notem a tônica, são aponta
dos incapazes porque não conseguem, no décimo de
tempo que os truculentos gastaram para destruir, re
compor uma sociedade em fasc de rutura. Ou quase.

Essa história de infiltração, o PT conhece. Bem. É
a sua tática. O domínio dos pequenos grupos. Através
deles, o topo. Cada um à sua forma. E, quando a favor,
achando justos os meios, se os fins são alcançados.

No meu canto de observação, confrontações, neste
período, servem ao desejo de quem não quer demo
cracia.

Não sei a profundidade da denúncia. Mensuro, po
rém, o desagrado do PT. De certa forma, o odioso
patrulhamcnto podcria servir como espelho para quan
tos, tentando popularidade fácil, golpeiam o principal
sem se dar conta de que do couro saem as correias.
Sem Parlamento não há democracia. Sem democracia,
nada existe. Nem o que espionar, porque, em tal tragé
dia, quem espia rege a orquestra. E se adona de tudo
e de todos!

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs .. Deputados,
a falta de uma política habitacional está liqüidando com
as esperanças de doze milhões de pretendentes da easa
própria. O governo acabou com O Banco Nacional da
Habitação e, desde então, não se definiu sobre o angus
tiante problema. No lugar do BNH, ficou apenas o
grande vazio ou, como diria o poeta, o grande nada.

Nunca será demais dizer que a crise habitacional cons
titui um dos nossos mais sérios problemas sociais. No
atual contexto brasileiro, ela só tende a crescer, e em
proporções sempre mais alarmantes. Temos um desor
denado crescimento demográfico e um êxodo rural alar
mante e de difícil contenção.

Não se pode negar qne o BNH prcstou relevantes
serviços no setor de habitação. Por um bom espaço
de tempo, esse organismo cumpriu a patriótica missão.
Apoiado num sistema de cooperativas, o Banco possibi
litou a construção de milhões de casas populares e,
desse modo, contribuiu para a concretização de muitos
sonhos. Mas desvirtuaram-se os objetivos do BNH, e
hoje, com a extinção desse organismo, as perspectivas
da casa própria estão cada vez mais longe da realidade.

O Congresso Internacional de Urbanismo, realizado
em Porto Alegre, alertou que, para sanar o déficit,
o Brasil precisa de doze milhões de novas moradias.
E as perspectivas são as mais tristes. Em média, a produ
ção anual de casas populares caiu de oitenta mil para
dois mil. Essa assustadora queda autoriza a previsão
de que, nos próximos onze anos, metade dos habitantes
da região metropolitana será de favelados.

A finalidade do BNH era fornecer recursos para a
construção de habita<;ões para famílias até com três
salários mínimos de renda. Mas, para esse fim, foram
repassados apenas 10% dos recursos do Banco. E note
se que, nos seus vinte anos de atividade, o BNH tomou
se o terceiro maior banco do mundo em captação de
poupança. Todavia, 70% dos financiamentos para habi
tação caíram nas mãos de cerca de uma dúzia de empre
sários.

Nos últimos dois anos, construíram-se em meu Estado
apenas doze mil unidades residenciais, contra oitenta
mil nos quinze anos anteriores. No País, a situação
não é menos decepcionante. Em 1987, o sistema finan
ceiro construiu somente oitenta mil moradias, ao passo
que, só em 1982, se edificaram seiscentas mil. Entre
as causas dessa espantosa queda, citam-se a redução
no número de prestações da casa própria, com a conse
qüente diminuição e péssima gestão dos recursos.

Agora, com a entrada em vigor do Decreto n° 97.348,
dificultou-se ainda mais o acesso dos assalariados a em
préstimos para aquisição de imóveis. O decreto corrige
pelo rendimento da caderneta de poupança (LFT) a
renda exigida dos pretendentes. Além disso, os mutná
rios terão problemas com as prestações. Estas estão
congeladas pelo Plano Verão, mas o saldo devedor cres
ce conforme a variação da LFT. Disso decorrem dificul
dades até para a venda de imóvel. Tanto as prestações
como o saldo devedor são automaticamente corrigidos
pela LFT. Antes do Plano Verão, a correção do saldo
já era maior que o crescimento do salário, não de modo
tão acentuado como agora.

Não ficam aíos obstáculos criados no âmbito da mora
dia popular. No início de março, a Caixa Econômica
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Federãl comunicou às Cohabs e demais agentes finan
ceiros o reajuste dos valores aplicados nos contratos
em que ela funciona como agente financeiro. Para os
que envolvem a iniciativa privada c cooperativas de
habitação, o fator de reajuste da OTN ficou em
7,54955617. Já para os contratos gue abrangem as Co
habs ou os projetos de habitação popular, o fator perma
nece com a OTN de janeiro dc 1989, ou seja, NCz$
6,17.

Essa diferença traz um prejuízo às Cohabs e mantém
a operacionalidade das empresas privadas. No caso do
Rio Grande do Sul, por exemplo, a Cohab tem um
desembolso na Caixa de NCz.$ 33,935 bilhões. Ao ser
pago pelo novo fator, passa para NCz.$ 41,520 bilhões.
A Cohab arca com uma diferença de mais sete milhões.
É mais um golpe no sistema da casa própria.

Era o que tinha dizer.

O SR. DENISAR ARNEIRO (PMDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs.
Deputados, um grupo de Deputados e Senadorcs Mode
rados do PMDB questionou a forma ditatorial que o
presidente do partid,o tomou na convenção realizada
em 18119 de abril passado. Houve momentos em que
.muitos convencionais acharam que nós, contrapondo
nos às decisões do Deput!!.c:!o..Q!ysses Guimarães, é que
estávamos radicalizando. - - ----

Hoje, Sr. Presidente, está provado com as grandes
indecisões do grupo Ulyssista que seus aliados, os radi
cais da esquerda, nunca pensaram em unir o partido.
Ulysses foi advertido por nós não uma vez, mas várias,
e fez questão de ignorar a nossa presença e a nossa
fidelidade. Está pagando caro por relegar 40% do seu
partido ao ostracismo, não dando nem a oportunidade
de participar, proporcionalmente, na comissão execu
tiva. Nós, sim, os moderados, é que fomos traídos por
ele, pois, antes da apuração da votação, uma comissão
O procurou para ponderar por princípio e por um direito
elementar, que pudéssemos conquistar no Diretório Na
cional a mesma proporção que conquistássemos em vo
tos na convenção. Sua resposta foi curta e grossa: "Vou
consultar os meus companheiros", como se nós também
não pertencêssemos ao mesmo partido e, portanto, seus
companheiros. Neste momento ele já estava com a cabe
ça feita, embora político tarimbado e escolado, foi enro
lado, embrulhado, amarrado e amordaçado. Com O fi
nal da votação, com a humildade que sempre caracte
rizou o nosso grupo - moderadás pois jamais ameaça
mos alguém, como a todo momento somos ameaçados,
até de expulsão do partido, volta ao Dr. Ulysses o Minis
tro Carlos Sant'Anna, já com os números na mão (con
quistamos 37,7% dos votos) e, novamente, pergunta
ao Sr. Presidente se nós iríamos participar da executiva
na proporção que havíamos conquistado no Diretório.
A resposta foi idêntica: "Ainda não consultei meus com
panheiros, vou fazer agora e volto a falar com vocês".
Estamos aguardando a resposta até hoje. Quarenta e
cinco minutos depois, já estava ele presidindo a eleição
da nova Executiva, com chapa já impressa, com a exclu
são total dos seus companheiros moderados. Não parti
cipamos da farsa, retiramo-nos do recinto, pois, dali
para frente, tínhamos de consolidar a posição que havía
mos conquistado, indicando em definitivo um candidato
quc deverá ir à convcnção dos dias 29/30 de abril, para
mostrar a nossa posição e enfrentar o todo-poderoso
presidente do PMDB. Apoiado pela maioria do partido
- 62.3% - composta de Ulyssistas, esquerdistas, radi
cais e outras correntes que hoje se manifestam nas reu
niões que ocorrem em todos os quadrantcs de Bras~ia,

Dr. Ulysses, nós, que nos acostumamos a apreciar e
respeitar a sua pessoa como estadista, como político
sábio, durante os seis anos que estamos nesta Casa,
que admirávamos a sua paciência na condução dos tra
balhos da Constituinte, suportando horas e horas de
debates sérios, mas muitas vezes estéreis e sem o menor
conteúdo. estamos decepcionados com O homcm e com
O político. O Senhor não tinha o direito de errar nas
avaliações feitas dentro do seu partido. Só um cego
ou ingênuo não vê a esquerda radical, que fez juras
de amor à sua candidatura, estava desejando somente
a sua destruição como homem público, como cidadão
e como presidente do PMDB. A intenção dos radicais,
inviabilizando sua candidatura, como já conseguiram,
tem um só objetivo, há muito engendrado e preparado:
apoiar candidatos de outros partidos de centro-esquer-
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da, ou de esquerda mesmo, como Covas, Brizola ou
Lula. Dr. Ulysses, o senhor Jamais foi homem de es
querda. suas posições sempre foram centristas, como
é a maioria esmagadora do povo brasileiro. O senhor
nunca radicalizou nada. sempre conciliou.

Agora, consideramos tarde demais para qualquer
composição, mesmo porque já consolidamos o nosso
candidato a candidato, que deverá enfrentar na próxima
Gonvenç1io do PMDB, para escolha do candidato à
Presidência da República, o e'minente Ministro da Agri
cultura, Dr. Iris Rezende Machado. Companheiro das
primeiras horas, boas e más, com um passado que honra
qualquer cidadão, com passagem na vida pública. Ve
reador e Presidente da Câmara Municipal de Goiânia.
como tantos outros brasileiros, proscrito da vida pública
pelo arbítrio da ditadura, cassado e com os direitos
políticos suspensos. continuou, pelos meios possíveis,
orientando e reanimando os companeiros a manterem
a luta com fé e esperança na democracia. Conquistadas
a anistia e as eleições diretas para governador, consegiu
sagrar-se nas urnas de 1982, com a maior vitória do
PMDB, em todo País. Recebeu Goiás falido pela insâ
nia dos maus administradores, sem crédito, a economia
arrasada, legiões de desempregados. uma máquina ad
ministrativa emperr,,!da, acéfala e desmotivada. Ade
quou, estruturou e deu ordem à casa. Reergueu o moral
do povo e transformou o Estado de Goiás num canteiro
de obras. Construiu e asfaltou estradas, erguendo mi
lhares de salas de aulas, centenas de postos de saúde.
quase tudo em rilmo de mutirão, com a mais ampla
e emocionante participação popular. Levou energia elé
trica a trezentas mil famílias e, em três anos triplicou
a extensão das rodovias asfaltadas. Educação, saúde
e transporte de massa foram as prioridades do seu gover
no. A austeridade virou marca registrada. Privilégios
e mordomias se tornaram sinônimos de palavrão e fo
ram totalmente abolidos em seu governo. Contagiados
pelo exemplo e desejo de participação, os empresários
reconquistaram a confiança em seus negócios e os inves
tidores de outros Estados descobriram Goiás como mer
cado atrativo. Subiu a qualidade de vida do povo e.
graças ao novo dinamismo do mercado interno c a firme
justiça fiscal para todos, a arrecadação tributária em
valores reais duplicou. sem aumento de impostos. No
campo político. o PMDB de Goiás se transformava em
exemplo para o Brasil, graças à boa convivência do
governo com todos os segmentos do partido e sintonia
com as massas populares. Por isso, pela certeza do su
cesso, a direção nacional do PMDB decidiu iniciar por
goiânia. sob sua coordenação, as memoráveis campa
nhas: "Pela Assembléia Nacional Constituinte". "pelas
das candidaturas de Tancreto Neves e José Sarney".
E em todas essas ocasiões a presença de centenas de
milhares de pessoas, participando na praça, compuse
ram magnífico espetáculo cívico que contagiou o País
inteiro, apressando o fim da ditadura. Convocado pelo
Presidente Sarney para dirigir o Ministério da Agricul
tura, enfrentou o desafio da produção de alimentos,
talvez o maior desafio do País. já que a produção de
grãos. há 10 anos, se achava estagnada no patamar
de 50 milhões dc toneladas. Mobilizando a classe rural,
do pequeno produtor ao grande empresário. às coopera
tivas, trazendo para dentro do Ministério todas as lide
ranças do setor - para repensar as açôes de governo
na área - eonseguiu explodir a produção em safras
recordes. c, em três anos. alcançou o patamar de 70
milhões de toneladas de grãos, apresentando perfor
mance de crescimento superior à de qualquer outro
país do mundo.

Diante da cobrança de ponderáveis setores do PMDB
e da sociedade brasiIêira organizada. que exigem ações
práticas, austeras e corajosas. para que o Brasil eos
brasileiros encarem com otimismo e sem medo a madru
gada do século XXI. está atendendo ao chamamento
que fazem. e vai submeter-se ao crivo da convencão
do partido e, depois. ao das urnas de 15 de novemb~o.
após 25 anos de governo sem voto popular. Tem cons
ciência dos desafios que o esperam. se escolhido candi
dato à Presidência da República pelo PMDB. e com
as bênçãos de Deus e do voto do povo. alcançar a
vitória. Mas esses desafios. embora gigantescos. não
são maiores que o Brasil c os brasileiros. Acredita no
Brasil porque acredita na força do povo, nas suas poten
cialidades fantásticas. Acredita na democracia porque
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acredita na justiça c no princípio dc que os homens
nascem iguais. As injustiças é que os diferenciam tanto.

Acredita na paz, como fruto da justiça social. E é
em nome dessas convicções que vai pedir o seu apoio
e o seu voto na convenção do PMDB. Vai construir
a unidade. Juntos. todos os que acreditam na verdadeira
democracia vamos trabalhar c construir um novo Brasil.

Era o que tínhamos à dizer.

o SR. IVO MAINARDI - (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente c Srs. Deputados.
quem contudentemente enfatizou a dívida social no Bra
sil foi Tancredo Neves, em 1984. Mas sem informações
precisas. Recentemente, esta "dívida" foi quantificada
pelo Prof. Maurício Romão, da Universidade Federal
de Pernambuco, a pedido da Organização Internacional
dO'Trabalbo (OIT). Além da renda per capita, o profes
sor chegou à linha de pobreza a partir de dados sobre
ingestão diária de calorias do brasileiro. usando os pará
metros estabelecidos pela OMS (Organização Mundial
de Saúde). Segundo estudo do Prof. Romão, quase
a metade da população brasileira -49.2% mais precisa
mente-vive à margem das políticas econômicas e sociais
do País. Há uma linha ainda mais baixa criada pelo
Professor. e que ele chamou de "linha de indigência",
As pessoas abaixo desta linha não apenas estão sem
habitação. saúde. educação e transporte, como sequer
conseguem matar a fome. O Prof. Romão estima que
este grupo atualmente tem 40 milhões. Ele afirma que,
para reabilitar estas pessoas o País vai levar anos.

Todos devemos reconhecer que depois da morte de
Tancredo Neves nós tivemos safras recordes. Ao mesmo
tempo, o estudo do Prol. Romão nos indica que o pro
blema da fome não está solucionado e que precisamos
incentivar mais a produção de alimentos.

Todos estamos conscientes de que as safras recordes,
entre outras medidas, foram resultados da geração,
adaptação e difusão de novas tecnologias geradas pelo
Sistema Cooperativa de Pesquisa Agropecuária coorde
nado pela Embrapa.

Sr. Prcsidente,- a pesquisa agropecuária é o carro
chefe para a geração de conhecimentos necessários para
o combate à desnutrição. Ela tem um compromisso
maior com as soluções dos problemas sociais e com
a preservação do meio ambiente. além da superação
dos problemas econômicos, a dminuição do êxodo rural
e o fortalecimento da função produtiva da terra contra
a tendência de ser uma reserva de valor e especulação.

Os embrapianos e outras pessoas relacionadas ao Sis
tema Cooperativa de Pesquisa Agropecuária precisam
voltar a acreditar no futuro. Não se deve perder de
vista o caráter da missão do pesquisador. que é o de
dirigir o seu trabalho para o atendimento aos anseios
nacionais espelhados nas reais necessidades da socie
dade como um todo. em proveito do bem comum. Então
é preciso que o Parlamento, o Congresso Nacional e
as autoridades quc cstão elaborando os orçamentos te
nham presente aquilo que o Presidente José Sarney
definiu de forma tão explícita em seu pronunciamento.
no início de seu governo. em 1985. Disse ele que a
agricultura é prioridade e que os recursos para a ciência
e tecnologia têm de existir. Ainda enfatizou o Presi
dente que os recursos para a pesquisa não v;io faltar.
Então é preciso que estas três afirmações. depois de
três safras recordes e três anos de maior superávit da
halançQ comercial. a maior parte oriunda de produtos
agrlcolas e agro-industriais. se cone-retizem em orça
mentos para pesquisa e salários dignos para o pessoal
do setor. Já é conhecido de todos qUê' as maiores safras
recordt:s do Brasil coincidem com o maior achatamento
salarial de,d~ a fundaçeio da Emhrapa.

Em termos reais, os salários de pesquisa<1ores. pes
soal de apoio e administrativo, caíram a um terço do
que eram no final da década de 70. c metade de que
foi no iníciü desra década, período em que as tecnologias
utilizadas hoje foram criadas.

Sr. Presidente e Srs. Deputados. a falta de recursos
financeiros para pesquisa agropecuária vai atingir con
sumidores e produtores e. mais que todos. o pessoal
da pesquisa. O achatamento salarial já causa saídas
de pesquisadores em busca de salários e condições de
trabalho melhores na iniciativa privada c no exterior.
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Alguns deixaram a atividade de pesquisa propriamente
dit~. Neste casQ. os números absolutos não indicam
o impacto na geração de tecnologia agrícola, já que
um pesquisador pode ser líder de um grupo interdis
ciplinar que com sua saída perde toda capacidade de
solucionar um dado problema que foi estudado durante
anos, eis que a substituição de um pesquisador expe
riente e competente pode levar dez anos de treinamento
e outros dez de trabalho para chegar ao nível de tratar
de um problema complicado. Os problemas de orça
mento, salário e custeio da pesquisa. além da própria
Embrapa são atê mais sérios ao nível de empresas e
sistemas estaduais. que. por falta de recurso e baixa
prioridade em termos de retorno político, também. cor
taram grande parte de investistimentos em pesquisa.

Para concluir, quero salientar que nossa dívida social
deve ser considerada até mais importante que a dívida
externa, e o pagamento desta dívida deve começar com
um maior investimento na pesquisa agropecuária.

Gostaria de terminar com as palavras de Mahatam
Gandhi, que quarenta anos atrás, depois de conseguir
a independência da Índia. falou que um país pobre
não se pode dar ao luxo de não investir em pesquisa.

Muito Obrigado.

O SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S" e
Srs. Deputados. por ato do Governador Orestes Quér
cia, de março próximo passado, assumiu a Subsecretaria
para Assuntos do Governo do Estado de São Paulo
em Brasília o Dr. José Ricardo BaiteIlo, indicado pelo
esclarecido Secretário de Governo, Deputado Roberto
Rosemberg. configurando uma feliz escolha, que influi
rá. decerto. no desempenho da Atebap, que presta auxí
lio à bancada federal paulista.

Nascido na cidade de Mirassol, residindo em Brasília
há alguns anos, com uma próspera banca de advocacia.
que atua junto aos tribunais superiores. o Dr. José Ri
cardo Baitell0, formado em comunicação e jornalismo,
é também diplomado em Direito, tendo sido Assessor
da l' Vice-Presidência da Câmara dos Deputados bem
como da Comissão Especial encarregada de promover
a Reforma do Regimento Interno desta Casa, empe
nhando sua experiência técnico-legislativa durante os
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.

Como repórter do Jornal de Brasília, junto aos Minis
térios Militares. em 1977. o redator do Correio Brazi·
liense, em 1978. fazendo cobertura dos Ministérios da
área econômica para a Rede Globo de Televisão, atuou
junto ao Supremo Tribunal Militar, à Procuradoria Ge
ral da República, ao Superior Tribunal Militar, ao anti
go Tribunal Federal de Recursos, ao Tribunal Superior
Eleitoral, à Ordem dos Advogados do Brasil. ao Con
gresso Nacional e à Assembléia Nacional Constituinte,
de 1979 a 1988.

Participou do X Encontro Nacional dos Advogados
do Brasil em Recife; do I Encontro dos Advogados
do Distrito Federal e do I Seminário Brasileiro de Coo
perativas Agropecuárias. em janeiro deste ano, repre
sentando o Brasil no Seminário Internacional sobre Téc
nicas, MobiJizaçãn e Conscientização Pública. Relacio
nado com o Tráfico c Abuso de Drogas. promovido
pela OEA. este ano. na República Dominicana, como
assessor especial da Presidcncia do Conselho Federal
de Entorpecentes.

Acompanhou as operaçôes do Projeto Rondon c é
membro da Comissão de Direitos da OAB-DF e da
Fundação de Assistência Jurídica do mc,mo órgão.

A esse inveitlvel curriculum alia o Dr. José Ricardo
BaiteIlo prodigiosa capacidade de trabalho e sólida for
mação moral. que o credenciaram como Diticono da
Igreja Batista Central de BrasIlia. onde demonstra seu
grande zelo evangélico e sua vocação pastoral.

Está de parabéns o Governador Orestes Quereia por
esta escolha; a bancada paulista tem a seu serviço uma
inteligência brilhante, uma cultura notável e umiJ: longa
vivência dos trabalhos parlamentares.

Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente. Sras.
e Srs. Deputados.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a greve dos estivadores do Porto de Santos, dos
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trabalhadores avulsos, é justa e legítima. Os armadores
e as autoridades governamentais assumem uma posição
intransigente ao não se sentarem à mesa para a negocia
ção com os trabalhadores avulsos. Usam' como argu
mento o fato de esses trabálhadores não terem vínculo
empregatício. É um absurdo tal argumento!

Muitos trabalhadores avulsos têm uma relação em
pregatícia de fato, hã vários anos. Reivindicam aumento
de salário .. melhores condições de trabalho e relações
empregatícias regulares.

E necessário modificar essa situação atendendo às
reivindicações dos estivadores de Santos. Minifestamos
o nosso apoio e solidaridade aos trabalhadores em greve
e apelamos para que os armadores e autoridades do
Governo atendam às reivindicações desses trabalhado
res.

Nesta oportunidade, manifestamos o nosso apoio aos
bancários, professores, metalúrgicos do ABCD e de
outras regiões que fazem uma greve legítima por reivin
dicações justas.

O SR. LEONEL JÚLIO (PTB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, sofri a penalização da cassação do mandato e
perda dos direitos políticos porque atravessávamos um
momento de exceção onde não cabia o contraditório,
isto é, a cassação era fato consumado. Não se podiam
questionar as suas razões.

O Tribunal de Contas do Estado, por sua Colenda
2' Câmara, julgou insubsistentes os processos que deram
causa àquela cassação, proclamando Leonel Júlio parte
ilegítima nos mesmos. tornando-os nulos, por unanimi
dade. O Tribunal de Justiça de São Paulo, apreciando
a mesma matéria em virtude de ação popular. consi
derou Leonel Júlio totalmente isento de qualquer vincu
lação com o episódio. Os 'dois acórdãos foram unânimes
e são irrecorríveis.

Requeiro a V. Ex', Sr. Presidente, sejam publicado
essas decisões no Diário do Congresso Nacional para
que o Brasil tome ciência dos verdadeiros fatos e não
pairem mais dúvidas a respeito, por falta de conheci
mento e esclarecimento, da matéria.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

"ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cívcl n" 39.768-1, da Comarca de São Paulo, em que
é recorrente o Juízo Ex Omcio, apelante Paulo Cardoso
de Siqueira. apelados Joaquim Carlos Del Bosco Ama
ral, Leonel Júlio e outro, Hélvio Nunes da Silva, Estylos
Móveis de Leme Ltda. e outros. sendo interessada a
Fazenda do Estado de São Paulo,

Acordam. em Segunda Câmara Civil do Tribunal de
Justiça de São Paulo, adotado o relatório de fls. 5.531
v. 15.532, por votação unânime, conhccer da apelação
do autor e negar-lhe provimento, assim como ao recurso
oficial.

Custas como de direito.
1. A apelação do autor preencher os requisitos do

ar!. 514, do Código de Processo Civil. Contém razões,
com o pedido de reforma da sentença impugnada. A
circustância de se tratar de razões genéricas. desvin
culadas de ataque específico aos vários argumentos da
sentença, não invalida o apelo. Ao recorrente não se
pode impor um critério que. afeito a um padrão costu
meiro, desborde daquilo que ele entende como argu
mentação convincente ou útil para obtenção do seu
desiderato de reforma da decisão. Pelo exposto, o recur
so do autor é conhecido, rejeitada a preliminar susci
tada.

2. No mérito. todavia, impõe-se o improvimento de
todos os recursos.

A sentença recorrida decidiu criteriosamente a lide,
e fica mantida, por seus fundamentos.

A presente ação popular, ajuizada contra os membros
da Mesa da Assembléia Legislativa de São Paulo, no
biênio 197511976 (Presidente, 1" Secretário e 2" Secretá
rio), atribuiu aos mesmos a responsabilidade solidária
pela prática de atos lesivos ao erário público, objeti
vando a condenação dos réus à reposição da quantia
de Cr$ 8.450.312,33.

Afastada a imputação do conluio entre dirigentes da
Mesa da Assembléia, a sentença pôs em destaque, den-,
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tre os atos argüidos de ilegais c lesivos, os de rcsponsa
bilidade exclusiva do presidente, Deputado Leonel Jú
lio, e aqueles em que poderia configurar-se responsa
bilidade da Mesa. E, com detalhes, incorporando o
excelente parecer do representante do Ministéiro Públi
co, Dr. Cássio Juvenal Faria, a fls. 5.45315.470. fez
cumprida análise das várias imputações. concluindo por
tê-las como inábeis para o decreto de procedência da
ação popular.

Entre os fatos argüidos contra os réus figuram, além
do atinente à verba de representação, que se apreciará
ao final, os relativos a:

a) Fornecimento de café e açúcar, em um total dc
Cr$ 48.450,00, por certo período em que já expirara
o contrato da empresa vencedora da licitação. Como
o fornecimentoJoi real, por período limitado, pela em
presa vencedora da concorrência. não se lesou, com
o pagamento efetuado, o erário público.

b) Viagem de avião a Manaus. Não se vislumbra ile
galidade ou lesividade em que o Presidente do Poder
Legislativo do Estado de São Paulo, para compare
cimento a ato oficial, sc utilize dc um avião do Poder
Executivo. Os autos noticiam uma única viagem com
esse meio de transporte, com um gasto de Cr$ 7.962,82.
de custo operacional.

c) Refeição dos deputados. Foram servidas Ou pagas
segundo a estimativa de comparecimentos. Não há pro
va, como o ressaltou a sentença, de que rcfeições inde
vidas tenham sido encomendadas.

d) Horas extras indevidas.
No tocante ã racionalização dos serviços. que poderia

propiciar a redução de horas extras, por convocação
dc menornúmmero de servidores, a falta de uma melhor
visão administrativa, em termos de eficiência, náo se
confunde eom a prática de atos ilegais e lesivos ao patri
mônio público.

Teoricamente, por certo, o administrador plíblico
tcm o dever de eficiência. Mas esse ideal nem sempre
é atingido. Daí decorre uma das razões pelas quais se
valoriza a vigilância parlamentar e a ciência política
recomenda a rotatividade no preenchimento dos cargos
públicos eletivos.

Quanto a fraudes praticadas por funcionários subal
ternos, adulterando fichas, não há como responsabilizar
os dirigentes da Mesa da assembléia pelos ilícitos prati
cados. Os funcionários faltosos, na medida em que se
comprovou a fraude, foram punidos.

3. A verba de representação, dentre as várias impu
tações fcitas na inicial. é a que oferece margem com
preensível de dúvida sobre a regularidade de slIa utiliza
ção (no caso. pelo Presidente Leonel Júlio. sem partici
pação maior dos demais membros da Mesa).

Pelo que consta dos autos. partiu-se, antes de mclhor
regulamentação do tema pelo Tribunal de Contas, de
um conceito equívoco da verba de r~presentação. Em
face da desnecessidade de juntada de comprovantes
à prestação de contas, confundiu-se a verba de represen
tação do Poder com a gratificação de representação
do eventual ocupante de cargo de direção.

Por isso, quando do exame das contas relativas à
verba. no Tribunal de Contas. houve necessidade de
acurado estudo sohre o correto emprego da verba. Nos
Processos AL 8.8.39176 e 8.840/76, que se encontram
em apenso, por cópias xerográficas, há parecer do Pro
curador-Chefe, Dr. Carlos S. de Barros Júnior, que
bem situou a questão, mostrando a insuficiência do con
trole sob o prisma apenas da moralidade administrativa:

"Está claro que há grande afinidade de conteúdo
ético e jurídico no dispêndio da verba em questão.
Mas, para aspectos mais amplos do controle da
atuação dessa despesa no âmbito político e da críti·
ca parlamentar. No concernente a controles mais
específicos. técnicos, como o deste Tribunal, o de
sempenho do agente, os atos de atuação dessa des
pesa, devem restringir-se à verificação do lícito ou
ilícito jurídico.

Trata-se de despesa de certa latitudc discricio
nária. Todavia, a própria esfera dessa apreciação
por parte do agente, vincula-se à finalidade dos
atos de dispêndio, que é o elemento a permitir
configurar os limites em que se deva conter."
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Examinando o emprego da verba de representação
pelo então Presidente Leonel Júlio, o Tribunal de Con
tas, em 9 de dezembro de 1976, considerou o ordenador
das despesas em alcance, responsabilizando-o pela resti·
tuição da importâcia de Cr$ 81.112,9;1-, eom juros de
mora. E, na mesma decisão, foi "concedida quitação
relativamente à importância remanescente. por ter sido
aplicada regularmente".

A decisão do Tribunal de Contas, como salientado
pelo representante do Ministério Públieo, a fl~. 5.459,
é das que têm "força de coisa julgada em relação às
pessoas e matérias sujeitas à sua jurisdição", segundo
o disposto no art. 68 da Lei Estadual 10.319, de 16
de dezembro de 1968. Essa menção a coisa julgada
administrativa, que não se confunde com a coisa julgada
material da decisão judiciária, representa, no entanto,
uma presunção de regularidade do emprego da verba,
por configurar o julgamento do órgâo a que a Consti
tução deferiu a tarefa de examinar a conformidade do
emprego dos dinhciros públicos com as normas legais.

Assim, no caso concreto, ao se perquirir da inlega
lidade ou lesividade dos atos de disposição da verba
de representação. que diretamente pelo Presidente da
Assembléia. quer por outros deputados, não se pode
fazer tabula rasa da decisão do Tribunal de Contas,
naquilo em que deixou assentado que a mesma tinha
sido aplicada regularmente. Essa presunção de emprego
regular a verba poderia ser elidida por demonstração
cabal de utilização em desacordo com a finalidade a
que está vinculada. Tal não se demonstrou nos autos,
porém.

Em relação à quantia em que o Tribunal de Contas
havia reconhecido a existência de alcance, com a ordem
de reposição, certo é que esta, que prejudicaria o obje
tivo da ação, encontra-se suspensa. por força da decisão
tomada pelo mesmo Tribunal de Contas, ao recolher
embargos infringentes opostos por Leonel Júlio.

Na esfera do exame possível, a esta altura. para os
fins da presente ação, cumpre tcr em conta que essas
despesas foram impugnadas por irregularidades de en
quadramento contábil, como assinalado a fls. 55 do
primeiro apenso. Despesas com gasolina. peças de car
ros etc. foram rejeitadas porque deveriam onerar outras
verbas da Assemléia. E outras pequenas despesas, como
a da compra de um colete ortopédico e de uma cama,
destinadas a atender a uma entidade beneficente, com
regular processamento do expediente relativo à conces
são do benefício (fls. 76), não configuram ato ilegal
e lesivo ao erário.

4. Pelo exposto. e acolhendo integralmente as ra
zões constantes dos pareceres do Ministério Público,
nas duas instâncias, negam provimento aos recursos,
confirmando a decisão recorrida, por seus próprios fun
damentos.

O julgamento teve a participação dos Desembarga
dores Silva Ferreira (Presidente) e Sydney Sanches, com
votos vencedores.

São Paulo. 22 de maio de 1984. - '003 Aniceto
Aliende - Relator."

O SR. ÁTILA LIRA (PFL - PI. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a partir
de quinta-feira, dia 20 de abril. o movimento dos profes
sores do Ensino de 1" e 2' Graus da rede pública do
Piauí paralisou a rede de ensino. A greve é por um
piso saiária! móvel, calculado pelo DIEESE em torno
de Ncz$470,00, reajuste mensal. reposição das perdas
salariais, eleição direta para os diretores das Escolas
Públicas. Os professores também reevindicam melhores
condições para as escolas do Estado, que se encontram
abandonadas, tanto na capital como no interior, preci
sando de recuperação física. sem giz. carteiras. portas,
urna situação de completa desorganização em todas as
escolas do Piauí, sem exceção.

Quero, portanto, associar-me ao movimento dos pro
fessores na luta por melhores salários, condições de
trabalho, recuperação e reorganização da escola públi
ca do Piauí.

Era o que tinha a registrar. (Muito Obrigado.)

O SR. CARLOS VINAGRE (PMDB - PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Deputa
dos, a Associação dos Municípios do Araguia-Tocan
tins, presidida pelo Prefeito de Paraopebas. realizou,
recentemente, um encontro para discutir as diversas
formas de integração das prefeituras com os governos
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estaduais, definindo um linha de atuação política junto
ao Congresso Nacional, para uma equitativa distribui
ção da concessão de recursos destinados ao desenvol
vimento, proporcionados pelo Projeto Grande Carajás.

Acentuou o Prefeito Faisal Salmen que a Associação
conseguiu cinco novos membros, atingindo o número
de 27, dentre os quais se destaca o de Paraopebas,
com setenta mil habitantes, citando recente estudo do
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do
Estado do Pará, segundo o qual oitenta e cinco por
cento da população do Estado vive, hoje, "em miséria
absoluta", fato incompreensível, numa região que abri
ga a maior reserva mineral do mundo, atraindo grandes
recursos do Governo Federal para a extração das rique
zas do subsolo.

Entretanto, os lucros desses projetos não ficam na
região, mas destinam-se aos Estados vizinhos tornan
do-se desnecessário questionar essa distribuição.

Afirma o Presidente da AMAT que o Estado do
Pará está sofrendo grande sangria de recursos e que
o próprio Governador reconhece que há corrupção,
ocorrendo situação idêntica nos municípios da Região
Sul.

Tal a sitnação das Prefeituras que surgiu uma campa
nha pela criação do Estado de Carajás, não encampada
por aquela Associação, embora reconhecendo o cres
cente descontentamento do povo, ao ver saírem, sem
nenhum proveito local, os recursos minerais da região,
apesar da reclamação insistente no sentido da contra
partida por parte de quem os explora.

Ao veicular, nesta Tribuna, o protesto da Associação
dos Municípios do Araguaia-Tocantins, emprestando
lhe nossa irrestrita solidariedade, fazemos um apelo
aos governos Federal e Estadual, no sentido de procu
rar-se maior justiça na distribuição dos lucros das rique
zas exploradas na área do Projeto Grande Carajás.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs,
Deputados.

o SR. JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, uma das principais finalidades da legislação do
trabalho é dispensar ao trabalhador o mínimo 'de prote
ção a que ele tem direito, do ponto de vista social e
econômico, a par de regular seus contatos com os em
pregadores, estabelecendo, para cada um, direitos c
deveres, bem como limites desse relacionamento.

É certo que o interesse econômico da Nação geral
mente ocupa um lugar de certo relevo nas disposições
tomadas relativamente aos empregados, pois o desen
volvimento das indústrias é da maior importância para
qualquer nação.

Todavia, já não é possível ao legislador encarar o
operário como a parte mais fraca da estrutura social.
A proteção e a tutela do trabalho devem ser encaradas
como um conjunto de normas que assegurem aos traba
lhadores negociações num mesmo plano, sem possibi
lidades de excesso de qualquer das partes, evitando-se
conflitos entre capital e trabalho.

Esse é o caminho para a harmonia político-social do
País.

A proteção e o amparo ao trabalhador devem ser
as mais amplas possíveis, entrando, tanto quanto possí
vel, pelo campo da previdência e seguridade social.
Esse enfoque teria que fazer, obrigatoriamente, parte
da política social de qualquer governo responsável, a
cujo encargo está a solução dos males sociais, colocados
um pouco acima do simples relacionamento de empre
go, uma vez que deve abranger um atendimento que,
por vezes, nada tem a ver com o trabalho.

É o que se dá com o aposentado. Supõe-se que, após
um longo período de trabalho e dedicação a uma ativi
dade remunerada qualquer, acompanhada das devidas
contribuições aos organismos previdenciários, ele deva
ter o direito absoluto e inalienável de uma recompensa.
em forma de seguro social e demais técnicas de assistên
cia, além de uma compensação remuneratória digna
c decente.

Entretanto, este Congresso. a despeito das convic
ções sociais e democráticas da maioria de seus compo
nentes, não parece estar dando a menor importância
à imperiosidade e urgência de se regulamentarem as
disposições legais que regem os planos de previdência
social relativos à aposentadoria, seus reajustamentos
e, sobretudo, ao pagamento do décimo terceiro salário
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integral, de acordo com o que consta na Constituição
Federal.

A despeito das afirmações em contrário. a inflação
eontmua corroendo o poder aquisitivo dos assalariados
e. dentro desse grupo, evidentemente os mais prejudi
cados são os aposentados, que continuam recebendo
seus proventos defasados, de forma ilegal, sobretudo
em vI!tude da negligência de todos nós, legisladores,
que nao nos apressamos a regulamentar as normas cons
titucionais,. n.em a exigir do Executivo uma ação mais
p.ronta c efICIente para o reajustamento desses benefí
CIOS, de acordo com seu valor real e segundo critérios
de caniter permanente.
. Não podemos continuar cometendo esse tipo de injus

tIça ~?ntra a população, muito menos contra aqueles
qu~ !a. eontnbuíram com seu esforço e dedicação para
a dIfíCIl tarefa de construir o Brasil que todos nós alme
Jamos.

Era o que tinha a dizer, SI. Presidente.

OSR. VLADIMIR PALMEIRA (PT-RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr'; e Srs. Depu
tados, quero registrar denúncia de companheiros de
Volta Redonda sobre a "anistia para os trabalhadores
demitidos das estatais c do serviço público por motivos
políticos", na Companhia Siderúrgica Nacional. É o
seguinte o teor da denúncia:

"A Constituinte aprovou a anistia para os traba
lhadores demitidos das estatais e do serviço público
por participação em greve e por motivos políticos.
A Constituição determina a readmissão desses de
mitidos.

As estatais começaram a colocar suas dificul
dades para cumprir o que determina a nossa Carta
Magna.

Em Volta Redonda o processo de readmissão
dos demitidos avançou com a greve de novembro
do ano passado. O sangue dos trabalhadores assas
sinados pelo Exército lavrou, numa página da His
tória, um acordo entre trabalhadores e CSN, onde
se firmava a readmissão de demitidos por partici
pação em greves. Os demitidos haviam participado
da greve geral de 1987. Firmado o acordo, a CSN
passou a um processo de pwtelamento, impedindo
o regresso dos readmitidos aos seus locais de traba
lho. Passou a pagar os salários devidos marcando
datas para o regresso de cada um às suas funções.
Todas as datas foram sucessivamente remarcadas.
Os trabalhadores, recebendo seus salários mesmo
afastados da empresa, sentiam-se constrangidos à
medida em que o tempo ia passando. De 5 de
outubro para cá já se vão seis meses.

Esses trabalhadores foram demitidos por :;erem
ativistas do movimento sindical. Uns na condição
de dirigentes sindicais, de ex-dirigentes com estabi
lidade sindical e cipistas. Muitos são ativistas, fa
zendo o elo entre trabalhadores e a. direção do
movimento. Ao demitir, a empresa não quis tentar
para o fato de que eles exercitaram um direito
legítimo, o de defender a greve como instrumento
de pressão e trabalhar pela sua realização.

A demissão desses trabalhadores foi um frontal
ataque ao movimento sindical. O Presidente da
empresa, falando na Câmara de Vereadores de
Volta Redonda, confirmou o caráter político das
demissões,

Veio a anistia e a greve forçou a CSN a cumprir
o que determina a Constituição.

A primeira posição da estatal foi, inequivoca
mente, descumprir o que diz a nossa Lei Maior.
Juvenal Osório, Presidente da CSN, não escondia
sua intenção de por em prática a teoria de que
lei é como teia de aranha, que só pega insetos
pequenos. Mais ainda, de que lei é a instituição
dos fatores para submissão dos fracos. E a direção
da empresa via que ela é um unseto grande demais
para se enredar IIas malhas da lei. forte politica
mente para tripudiar sobre a nossa Constituição.

Ela teve que se dobrar à força do movimento
sindical. Assinou um acordo c só o cumpre parcial
mente, quando procura colocar os readmitidos na
condição de parasitas, ao longo de vários meses.
recebendo salários sem trabalhar.

A insistência dos readmitidos levou a empresa
a uma mudança de posição. Decidiu a direção da
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CSN transferi-los para Estados distantes. Afasta
dos para Sepetiba, para Minas Gerais, para Santa
Catarina, para Porto Alegre. Isso não é colocá-los
para trabalhar, dado o caráter político da medida,
é colocá-los no exI1io. E o cunho político dessa
medida fica claro, já que isso acarretará despesas
adicionais num momento em que a empresa chora
dificuldades financeiras.

SI. Deputado, a empresa. que mostrou falta de
maturidade para o convívio com o movimento sin
dical, age politicamente afastando trabalhadores
de seus domicílios e de suas bases sindicais.

Esta Casa é o lugar onde esses fatos têm que
ser levantados. Não podemos deixar passar em
brancas nuvens um ataque desses ao movimento
sindical.

Se a empresa busca a paz do cemitério, não a
encontrará desorganizando o movimento sindical.
Ela protela o avanço da luta dos trabalhadores ora
sacrificando o emprego, ora desorganizando a vida
pessoal de ativistas.

Nosso protesto fica aqui registrado no esforço
de que a CSN reverta sua política c coloque todos
os ativistas readmitidos em suas antigas funções."

O SR, MAGUITO VILELA (PMDB - GO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs
Deputados. vimos aclamar a decisão tomada pela Co
missão do Trabalho da Câmara dos Deputados, de apro
vação, por 28 votos a favor e 2 contra. do progeto
de lei que eleva o salário mínimo vigente no País de
NCz$ 63,90 para NCz$ 160,65 a partir de l° de maio,
e concede aumento mensal de 5% acima da inflação
do mês anterior até l' de maio de 1990.

Gostaríamos, por outro lado, de externar a nossa
indignação frente às declarações do Ministro da Fazen
da, Mailson da Nóbrega, de que o Governo vetará o
referido projeto, classificando de absurda a proposta
de aumento apresentada pela Comissão.

Essa manifestação do Ministro da Fazenda deixa an
tever que, pela segunda vez depois de promulgada a
Nova Constituição - a primeira ocorreu em dezembro
do ano passado - O Governo Federal irá desconsiderar
a decisão do Congresso Nacional no que diz respeito
à fixação do salário mínimo.

Srs. Deputados, a aplicação do poder de interferência
do Legislativo nas decisões do Governo Federal foi,
sem sombra de dúvida, uma das grandes conquistas
introduzidas pela nova Carta. Cabe-nos. pois, o direito
e o dever de resguardá-la, cobrando do Executivo uma
atitude de respeito aos legisladores c o cumprimentro
da Lei Maior do País.

Não podemos, em hipót~se alguma, abdicar do direi
to de fixar um salário mínimo nacional eonsonante o
disposto no art. 7', inciso IV, da Constituição, que prevê
a fixação de um mínimo capaz de atender às necessi
dades vitais básicas dos trabalhadores urbanos e rurais.
c as de sua família, com moradia, alimentação, educa
ção, saúde, lazer. vestuário, higiene, transporte c previ
dência social, com reajustes periódicos que lhe preser
vem o poder aquisitivo.

Desculpe-nos o Sr. Ministro Mailson da Nóbrega,
mas absurdo não é o aumento do salário mínimo pro
posto pela Comissão do Trabalho da Câmara dos Depu
tados, visto que o valor por ela fixado em NCz$ 160,65
ainda está muito aquém do requerido para atendimento
das necessidades do assalariado e de sua família, que,
segundo avaliação do DlEESE, deveria ser de NCz$
470,28, em março deste ano.

Absurda é, Sr. Ministro, a situação econômica do
País e a falta de gerência do Governo.

Desculpe-nos o SI. Ministro da Fazenda, mas o Con
gresso Nacional não pode compartilhar da falta de defi
nição do Governo quanto a uma política econômica
coerente e forte. capaz de conter o rompante da especu
lação c do abuso, em detrimento dos interesses dos
trabalhadores.

Temos consciência da complexidade e amplitude dos
problemas que o Poder Executivo enfrenta e das dificul
dades com que se depara na busca de soluções. Mas
um mal não pode justificar o outro. Desta feita, torna-se
inadmissível a atitude do Governo de querer descar
tilhar os prejuízos da crise sobre os assalariados.

Nós nos propusemos a compartilhar com o Governo
da responsabilidade de governar a Nação, de admi-
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nistrar a crise, mas desde que o Governo, de sua parte,
se proponha a distribuir o ônus da crise entre os diversos
setores da sociedade, diferentemente do que vem ocor
rendo. Os sacrifícios não podem ser exigidos apenas
do lado mais fraco.

Vale a pena ressaltar que a crise que assola o País
não é estritamente de ordem econômica c política, mas
também de valores.

Essa crise de valores está manifestada de forma evi
dente na insatisfação popular e no seu repúdio à viciada
política dc privilégios implementada pelos seus gover
nantes.

Os milhões de trabalhadores assalariados brasileiros
estão cansados da discriminação e da pesada carga im
posta sobre os seus ombros em troca da manutenção
das vantagens c da preservação dos interesses de uma
reduzida elite.

Um veto presidencial a esse projeto de lei poderá
ser interpretado como mais uma atitude de parcialidade
e de comprometimento do governo com os interesses
desses grupos de privilegiados.

Neste momento, não cabe ao Presidente da República
vetar uma proposta de lei que deverá beneficiar exata
mente a camada menos favorecida da população.

Caberia, ao contrário, uma atitude patriótica, cora
josa, sensata e, acima de tudo honesta, de revisão pro
funda da política econômica em vigor, seguida de um
amplo esclarecimento à opinião pública das verdadeiras
causas do déficit da União e dos verdadeiros agentes
inflacionários.

Caberia ao Presidente e aos seus representantes da
área econômica a iniciativa de retomada do processo
de renegociação da dívida externa, de forma a não mais
permitir a desastrosa sangria dos nossos recursos para
o exterior, fato que já se tornou rotina no País, e que
é o maior responsável pelo caos econômico.

Caberia ao Governo a elaboração de uma política
que promovesse um crescimento econômico interno in
dependente, que propiciasse uma redistribuição da ren
da nacional e, finalmente, que asscgurasse a partici
pação dos salários na renda global, em cumprimento
aos preceitos de justiça social, tão proclamados e ao
mesmo tempo tão desrespeitados.

O nosso trabalhador, aquele que luta diuturnamente
para vencer o desafio da sobrevivência, não admite mais
o velho discurso de que a elevação dos salários pode
levar o País à ingovernabilidade e à hiperinflação. E
ele não admite mais por motivos óbvios: o Governo
arrocha os salários, impõe medidas de recessão, e a
inflação permanece galopante.

Esse argumento já está mais que superado. Pesquisas
feitas por diversos economistas e cientistas políticos
mostram que, nos países do Primeiro Mundo, os índices
inflacionários são mais baixos exatamente naqueles em
que vigoram os maiores salários. Naqueles mesmos paí
ses, o capital produz e os trabalhadores constituem-se
em importante mercado consumidor.

O salário mínimo deve ser um meio de proteção so
cial, e não de condenação à fome e à miséria.

Por isso, antecipo que votarei a favor da proposta
aprovada pela Comissão do Traballio da Câmara dos
Deputados.

Não estou nem um pouco prcocupado com quem
vai pagar. Estes, tenho a certeza, têm de onde tirar.

Estou preocupado, sim, com os que vão receber, que
nada têm, nem mesmo uma vida com um mínimo de
dignidade para desfrutar.

o SR. MANUEL DOMINGOS (PC do B - PI. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e
Srs. Deputados. o Ministro do Exército, Gen. Leônidas
Pires Gonçalves, proferiu, na semana, uma palestra na
Comissão de Relações Exteriores desta Casa. Discorreu
sobre a posiçõa das Forças Armadas em relação à Ama
zônia. A imprensa deu destaque ao amontoado de san
dices que o Gen. Leônidas falou sobre os índios da
regiâo, classificando-os como "Le cultura baixíssima
e que não merecem respeito".

Sobre esta declaração nada tenho a acrescentar além
do muito que já foi dito pela imprensa. No máximo
poderia enaltecer a sinceridade do General Leônidas
quando admite publicamente a falta de respeito co;;'
que as autoridades brasileiras têm tratado nossos índios,
Outras opiniõ~s emitidas pelo Ministro do Exército são
igualmente preocupantes e não mereceram a devida
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~tenção por parte da imprensa e da opinião pública.
E sobre estas opiniões que gostaria de fazer alguns co
mentários.

O Ministro do Exército, em sua palestra, minimizou
e tratou de maneira simplória e irresponsável o processo
de degradação ecológica que se verifica na Amazônia.
Minimizou também os impactos que isso poderia causar
nas condições ambientais do mundo. Na sua opinião,
não há motivos para inquietação, a floresta não corre
perigo. não existem ameaças à sua devastação. As de
núncias que são feitas sobre o problema, segundo o
Ministro, não passam de manobras internacionais con
tra a soberania brasileira. É coisa de quem tenta desmo
ralizar o Govcrno brasileiro.

Srs. Parlamentares, não temos dúvida de que o capita
lismo internacional cobiça as riquezas da Amazônia e
aproveita a onda de denúncias sobre os atentados ecolõ
gicos para justificar uma maior ingerência na Região.
Não temos dúvidas de que o saque perpetrado pelas
grandes empresas estrangeiras na Amazônia, com a de
vida conivência e incentivo das autoridades governa
mentais, não é o bastante para saciar-lhe o apetite.
De fato, a grande preocupação demonstrada com a pre
servação da ecologia esconde a cobiça sem limite pelas
riquezas da floresta. O imperialismo quer mais liberali
dade, quer o franqueamento total da Amazônia, quer
sua internacionalização.

Mas isso em absoluto autoriza, a ninguém, e muito
menos a uma autoridade do porte do Ministro do Exér
cito, a negar que efetivamente a floresta esteja amea
çada com a exploração econômica predatória que está
em curso. O Ministro minimiza o problema ecológico
para encobrir as responsabilidades do Governo brasi
leiro, particularmente as responsabilidades dos gover
nos militares, quanto ao problema. Ao permitirem a
exploração das riquezas da Amazônia em proveito das
grandcs empresas estrangeiras, as autoridades brasilei
ras abriram a guarda para o acelerado e criminoso pro
cesso de de'struição da natureza. Não é verberando as
denúncias de atentado ecológico que o Gen. Leônidas
vai conseguir esconder as concessões aos interesses in
ternacionais que os governos militares fizeram e às quais
o governo Sarney dá continuidadc.

É extremamente preocupante que as autoridades go
vernamentais não revelem qualquer disposição de modi
ficar seus planos em relação à Amazônia. O que o Minis
tro do Exército nos proporcionou foi uma reafirmação
do firme desejo de dar continuidade a seus projetos
nefastos, traduzidos, pela terminologia dos ideólogos
da "segurança nacional", como integração e desenvol
vimento. Integrar e desenvolver a Amazônia, disse o
general, é o que vai possibilitar ao País chegar à posição
de Brasil-Grande. E por isso mesmo, enfatizou, cabia
desenvolver os planos com toda a determinação.

Qual foi a integração e o desenvolvimento que pude
mos efetivamente constatar na Amazônia com a imple
mentação das idéias dos estrategistas militares? Foi,
por acaso, um desenvolvimento que beneficiou a popu
lação trabalhadora e sofrida da Região? Foi um desen
volvimento que garantiu uma melhor perspectiva para
os milhões de nordestinos responsáveis pela ocupação
da área e por sua efetiva anexação ao território brasi
lciro? Foi um desenvolvimento que respeitou as popula
ções autóctones?

O "desenvolvimento" que se constata na Amazônia
é exatamente aquele que se faz a alegria e o contenta
mento dos grandes empresários nacionais e internacio
nais. A estes são entregues as terras e as riquezas, Aos
migrantes nordestinos que se deslocam para o Norte
e que por acaso escapam com vida das doenças tropicais,
da fome e da violência dos grileiros, este propalado
desenvolvimento em nada beneficiou. Diz o Gen. Leô
nidas que precisamos "inundar a Amazônia de civiliza
ção". Definitivamente a "civilização" a qual o Ministro
se refere não é a que interessa ao povo brasileiro.

Reafirmou o Ministro do Exército a intenção de pros
seguir com os planos de ocupação militar. Neste campo
não têm faltado os recursos financeiros solicitados. É
grande o número de quartéis e aeroportos construídos
e o Ministro os mostrou com todo o orgulho de quem
presumidamente estaria defendendo o País de eventuais
agressões externas. Descrevendo o ritmo acelerado com
que a fronteira norte é defendida militarmente. o Minis
tro fez parecer que o território nacional estava prestes
a ser invadido por colombianos ou venezeluanos. Na
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verdade, sabemos qual o inimigo militar que está na
preocupação das autoridades. Apesar de o Ministro não
ter dado nome aos bois, não custa lembrar que no perío
do republicano a única intervenção militar de peso,
em que as Forças ArlJladas se envolveram, na Amazô
nia, foi contra os patriotas e democratas que no início
da década de 70 resistiram, de armas na mão, defen
dendo os interesses da população local, lutando contra
a grilagem, contra o latifúndio, çontra a ditadura mili
tar! Concretamente, a luta de extermínio à resistência
guerrilheira do Araguaia é a única mobilização militar
importante em mais de um século de presença das For
ças Armadas na Região.

Srs. Deputados, não há dúvidas de que é o propalado
"inimigo interno" que motiva a implementllção de pro
jetos de ocupação militar da Amazônia. E também o
avanço das lutas patrióticas nos países vizinhos o que
inquieta os estrategistas militares. Nada pode justifica,r
tanta preocupação com a fronteira norte quando a inva
são dos interesses estrangeiros é feita com a coninvência
das autoridades. Não ê com a construção de quartéis
e aeroportos que se. vai assegurar que as riquezas da
Amazônia sirvam ao Brasil e aos brasileiros, mas sim
uma mudança radical nos planos de desenvolvimento
econômico para o norte do Brasil.

A intervenção do General Leônidas nesta Casa serviu
como um alerta. Srs. Deputados. Na Nova República
a ingerência militar na vida nacional é uma realidade.
A forma arrogante com a qual o Ministro do Exército
se manifestou, sempre falando como quem tem o monó
polia do sentimento patriótico, mostra que não haverá
mudanças de fato no Brasil enquanto as Forças Arma
das não tiverem outra destinação. A tutela militar pre
cisa ser extinta para que o Brasil e a Amazônia tenham
um futuro diferente. Eram os comentários que queria
fazer.

O SR. ASSIS CANUTO (PFL - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, hoje é um dia de muita alegria para todos os
envolvidos na problemática do garimpo de cassiterita
da linha C-75 em Ariquemes, Estado de Rôndonia.

Essa alegria decorre da concessão de liminar pela
Justiça Federal. 4' Vara, sustando o monopólio na aqui
sição da cassiterita daquele garimpo conferido à MS-Mi
neração pela famigerada Portaria n' 226/88. expedida
pelo Diretor-Geral do DNPM em setembro de 1988.

Diz a senteça prolatada em autos pela Dr' Selene
Maria de Almeida:

"Defiro, assim, a liminar para o fim de suspen
der, até decisão final da ação, os efeitos da Portaria
n' 226 do DNPM, eis que tenho como relevantes
os fundamentos apresentados pelo autor.

Citem-s~os réus: José Belfort dos Santos Bastos
e a União Federal (DNPM).

Requisitlm-se do DNPM cópias completas e au
tenticadas de cada processo administrativo quc deu
origem aos alvarás de pesquisa n' 1.352, 1.353,
1.354, 1.355, 1.356, 1.357, 1.358, e 1.359 (DO,
de 20-9-88, pago 18067). Fixo o prazo de 20 (vinte)
dias para o atendimento.

Requisitem-' e à MS-Mineração Ltda. informa
ções detalhada: sobre a quantidade de cassitcrita
comprada dos g.lrimpeiros, desde a data da portaria
n' 226, os valor,'s das compras, os valores dos im
postos recolhidvs, os valores das quantias pagas
às entidades c!m:sistas dos garimpeiros, os valores
das vendas efetu~ das no mercado interno e externo
e os lucros auferÔdos. Fixo o prazo de 20 (vinte)
dias para o atenc1:mento.

Citem-se por edital as beneficiárias MS-Mine
ração LIda. e Paranapanema SIA Mineração, In
dústria e Construção em prazo de 30 dias, afixado
na sede do Juízo e publicado três vezes no "Diário
da Justiça". A publicação será gratuita e deverá
iniciar-se no máximo 3 dias após a entrega, na Im
prensa Nacional. sob protocolo, de uma via autenti
cada do mandato.

Intime-se o Ministério Público Federal para
acompanhar a ação,

Publique-se.
Brasl1ia. 25 de abril de 1989."

A luta~ é c1aro~ não terminou, mas esta liminar já
significa um grande passo para o restabelecimento da
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ordem e da paz no garimpo da linha C-75, permitindo
que os garimpeiros vendam a quem melhor lhes pagar
o fruto de seus trabalhos e sacrifícios.

Nosso objetivo final é a revogação da Portaria n"
226 e a sua substituição por outro instrumento que possi
bilite relações honestas de convivência entre garimpci
ros, firmas compradoras de cassiterita, firmas exporta
doras de estanho e Governo.

Tenho certeza em firmar que nós, políticos, envol
vidos neste assunto, com exceção de alguns que busca
vam tirar proveito e vantagem, da situação anterior,
fizemos o que estava ao nosso alcance e continuaremos
a lutar até a definição final do assunto por parte do
DNPM e Minist~rio das Minas e Energia, pois é nosso
dever canalizar os anseios de nossos representados. no
caso os garimpeiros, buscando alcançar o bem-estar so
cial e o desenvolvimento sócio-econômico de nosso Es
tado.

Voltarei ao assunto!

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados.
no dia de hoje acontecem no País centenas de greves,
envolvendo cerca de dois milhões de trabalhadores,
bancários, metalúrgicos, portuários, construção civil,
professores. funcionários públicos, IBGE, avulsos. vigi
lantes, motoristas. ferroviários, policiais e tantos outras
categorias. E o que fez o Governo com o País pratica
mente parado? Nada vezes nada.

Lembro-me que em 1979 e 1980, quando as greves
explodiam em todo o País, o Governo baixou, via Minis
tro do Trabalho, Murilo Macedo, na época, os reajustes
trimestrais que era a maior reivindicação do movimento
sindical.

Hoje, Sr. Presidente, esta responsabilidade está nas
mãos do Legislativo: definir a nova política salarial e
o salário mínimo. Esta responsabilidade é também do
Executivo, que ajudará não obstruindo os trabalhos,
permitindo que se vote nos próximos dias essas duas
matérias.

Registramos também, Sr. Presidente a greve de fome
dos colonos: Sebastião SalIes da Silva, Olídio TonelIo,
internado ontem no hospital, Egon Chuaab, H~lio Oli
veira, Frei Sérgio Gorgem e o Pastor Leonídio Grete,
cm Porto Alegre, para conseguir terra para os sem
terra. Chega já aos quinze dias e, lamentavelmente,
o Governador do Estado não tem feito nada para aten
der às justas reivindicações.

A luta dos 'em-terra continuará; esses heró', do movi
mento não' rão esquecidos e a Reforma \grária um
dia sairá, nem que seja a ferro e a fogo.

Sr. Presidente, S" e Srs. Deputados. CIOS aproxima
mos do dia 1° de Maio, Dia lnternac;~nal da Classe
Trabalhadora. Na verdade, é um dia riste. principal
mente no Brasil~ onde estamos com o menor salário
mínimo de todos os"tempos - 30 Jólares - e não
temos política salarial. Não temos ) mínimo modelo
econômico para o mercado interno A preocupação é
só com a exportação e o pagamentr da dívida externa.
e por isso este ano tcremos um St perávit de cerca de
18 bilhões de dólares.

A Reforma Agrária não aconte :eu. e os colonos fo
ram massacrados em Santa Almi pela polícia do Rio
Grande do Sul. enquanto que e n Volta Redonda os
trabalhadores são assassinados de,ltro da fábrica porque
estavam em greve.

Passaram-se cem anos da chan· ada Lei Áurea e conti
nuamos escravos. Passaram-se 'em anos do dia l' de
Maio e nada temos para ficar aI gres. Passaram-se cem
anos do nascimento de Charles :haplim, que no discur
so memorável já dizia "Sois h mens. não sois máqui
nas". e hoje estamos transformados em números.

Para Chaplim. não tivemos manifestações. mas tive
mos, sim, pela passagem de cem anos do nascimento
do sangüinário ditador, assassino de milhões de pessoas,
Adolf Hitler. que infelizmente é lembrado em movi
mentos em diversas partes do mundo, inclusive em São
Paulo.

Entre desgraças como esta do nazismo, temos pelo
menos um fato novo e importante: as eleições para
Presidente da República este ano. E é importante o
povo ter clareza de votar em um candidado compro
metido com a classe trabalhadora. E este homem é
Luiz Inácio Lula da Silva, nossa esperança. pela pro
posta do PT.
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Brasil, urgente: Lula Presidente.
SI. Presidente. peço, numa homenagem a Charles

Chaplim, que se reproduza no final do meu pronuncia
mento o seu discurso, intitulado "A Fala Final de O
Grande Ditador".

TEXTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

"Sinto muito, mas não pretendo ser um imperador.
Não é esse o meu ofício. Não pretendo governar ou
conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar
a todos - se possível- judeus, gentios, negros e bran
cos.

Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres
humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade
do próximo, não para o seu infortúnio. Porque havemos
de odiar e desprezar uns aos outros? Neste mundo há
espaço para todos. A Terra, que é boa e rica, pode
prover a todas as nossa necessidades.

O caminho da vida pode ser o da liberdade e da
beleza, porém, nos extraviamos. A cobiça envenenou
a alma dos homens ... levantou no mundo a muralha
do ódio... c tem-nos feito marchar a passo de ganso
para à miséria e os morticínios. Criamos a época da
velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro de
la. A máquina que produz abundância, tem nos deixado
na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos c~ticos;

nossa inteligência, emperdernidos e cruéis. Pensamos
em demasia c sentimos bem pouco. Mais do que de
máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de
inteligência. precisamos de afeição e doçura. Sem essas
virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido.

A aviação e o rãdio aproximaram-nos muito mais.
A própria natureza dessas coisas ê um apelo eloqüente
à bondade humana... um apelo à fraternidade univer
saL.à união de todos nós. Neste mesmo instante a mi
nha voz chega a milhões de pessoas pelo mundo afora...
milhões de desesperados, homens, mulhercs, crianci
nhas ...vítimas de um sistema que tortura e encarcera
inocentes. Aos que me podem ouvir, eu digo: "Não
desespereis!" A desgraça que vem caindo sobre nós
não é mais do que o produto da cobiça em agonia...
da amargura de homens que temem o avanço do pro
gresso humano. Os homens que odciam desapareccrão,
os ditadores sucumbem e o poder que do povo arreba
taram há de retornar ao povo. E assim, enquanto mor
rem homens, a liberdade nunca perecerá.

Soldados! Não vos entregueis a esses brutais ... que
vos desprezam... que vos escravizam... que arregimen
tam vossas vidas ... que ditam vossos atos, as vossas
idéias, os vossos sentimentos! Que vos fazem marchar
no passo, que vos submetem a uma alimentação regra
da, que vos tratam como um gado humano e que vos
utilizam como carne para o canhão! Não sois máquinas!
Homens é que sois' E com o amor da humanidade
em vossas almas! Não odieis! Só odeiam os que não
se fazem amar. .. os que não se fazem amar e os inu
manos!

Soldados! Não batalheis pela escravidão! Lutai pela
liberdade! No décimo sétimo capítulo de São Lucas
é escrito que o reino de Deus está dentro do Homem
- não de um só homem ou de um grupo de homens,
mas dos homens todos!Está em vós! Vós o povo tendes
o poder - o poder de criar máquinas. O poder de
criar felicidade! Vós o povo tendes o poder de tornar
essa vida livre e mais bela... dc fazê-la uma aventura
maravilhosa. Portanto - em nome da democracia 
usemos desse poder, unamo-nos todos nós.Lutemos por
um mundo novo... um mundo bom que a todos assegure
o ensejo de trabalho, que dê fruto à mocidade e segu
rança à velhice.

É pela promessa de tais coisas que desalmados tém
subido ao poder. Mas, só mistificam! Náo cumprem
o que prometem. Jamais o cumprirão! Os ditadores
liberam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora
para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais,
dar fim à ganãncia, ao ódio e à prepotência. Luremos
por um mundo de razão, um mundo em que a ciência
e o progresso conduzam à ventura de todos nós. Solda
dos, em nome de uma democracia. unamo-nos!

Hannah, estás me ouvindo? Onde te encontres, le
vanta os olhos! Vês, Hannah,?! O sol vai rompendo
as nuvens que se despersam! Estamos saindo das trevas
para a luz! Vamos entrando num mundo novo - um
mundo melhor, em que os homens estarão acima da
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cobiça. do ódio e da brutalidade. Ergue os olhos, Ha
nnah! A alma do homem ganhou asas e afinal começa
a voar. Voa para o arco-íris, para a luz da esperança.
ergue os olhos, Hannah! Ergue os 'llhos!"

o SR. EVALDO GONÇALVES (PFL - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, nunca a teoria esteve tão distante da prática
quanto na Paraíba, em matéria de descentralização das
ações de saúde desenvolvidas pelos órgãos ditos compe
tentes, notadamente a sua Secretaria de Saúde. Com
a implantação do SUDS -Sistema Unificado e Descen
tralizado de Saúde - a Paraíba retrocedeu em muito
na assistência que prestava à sua população em termos
de saúde pública, tanto nas cidades como nos campos.

Hoje em dia, todos reclamam: o segurado da Previ
dência Social, que não dispõe mais dos recursos e meios
de que tanto necessita, dadas as inexplicáveis restrições
impostas pelo SUDS da Parml,a: os hospitais, todos
sem exceção, pela diminuição oU'congelamento dos cha
mados AIH - Autorização de Internação Hospitalares;
o INAMPS, pela perda do controle e gestão dos gastos
com a assistência aos segurados; os municípios. também
sem exceção, pela marginalização a que foram subme
tidos, arcando sozinhos com o custo dos rcmédios e
da assistência médica. Enfim, não tem ninguém satis
feito com o SUDS, na Paraíba. Nem os servidores que
reclamam, com justiça, a paridade de seus vencimentos
com os que são pagos nos Estados vizinhos do Nordeste.
Recebem menos do que todos os servidores da saúde
das demais unidades da Federação. Jã se está pergun
tando para que veio o SUDS. se até hoje não resolveu
nenhum problema da área da saúde. Só fez complicar
as coisas e a vida das pessoas.

Na Paraíba, digo com toda a certeza, o SUDS tem
servido a todos os interesses, menos aos da saúde. A
Associação Paraibana de Hospitais e o Sindicato dos
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da
Paraíba, em memorial dirigido ao Ministério da Previ
dência, cujo teor peço seja transcrito nos Anais do Con
gresso Nacional, colocaram muito bem o problema da
saúde no nosso Estado, onde tudo falta e nada é provi
do, em termos de solução definitiva.

Tudo está defasado, na Paraíba. com o SUDS. Há
municípios onde os hospitais estão fechando, à falta
de convênios, antes ativados e produzindo os melhores
resultados. É preciso que haja, urgentemente, uma revi
são na atual estratégia de ação do SUDS, a fim de
que a unidade e descentralização das ações de saúde,
reconhecidamente benfazejas, sejam operacionalizadas
na prática.

Se no resto do País o SUDS estiver como está na
Paraíba, não há dúvidas de que vai muito mal. Urge
uma providência imediata do Governo para que tal esta
do caótico não se torne irreversível. Esperemos.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORA
DOR.

"Joáo Pessoa. 4 de abril de 1989

Exm" SI.
DI. José Ribamar Serrão
DD. Presidente do INAMPS
Ministério da Previdência Social
Brasllia- DF.

Senhor Presidente:
A Associação Paraibana de Hospitais e o Sindicato

dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado
da ParaJba, entidades preocupadas com os destinos da
Assistência Médico-Hospitalar em nosso Estado. vêm
expor a V. Ex' o que se segue:

1- A Paraíba tem pouco mais de quarenta hospitais
contratados pela Previdência para prestar Serviços Mé
dico-Hospitalares à população, que se distribuem por
todo o Estado, tendo, capacidade instalada para o aten
dimento pleno a toda a população.

2. - Há mais de 10 anos os hospitais da Paraíba aten
dem a população com teto de atendimento dé 18.000
(dezoito mil) internações mensais e apesar do cresci
mento populacional não foi autorizado para nosso Esta
do qualquer aumento do teto.

3 - Em razão do fato supracitado houve em todo
o Estado um estrangulamento no atendimento, obri
gando aos prestadores de serviços a recusar o atendi-



MOV IMENTO DOS FORMULÁR lOS DE AIH

(1) - Total das AIH Pagas
(2) - Total das AIH Pagas
(3) - Teto mensal
(4) - Total de AIH 1 + AIH 5 ;. AIH Universitária

MÉDIA MENSAL MÉD IA MENSAl. COMPETÊNCIA 1988

ESTADOS (1) (21 (3) (4)
1986 1987 Teto Mensal AIH 1+5~ UF

Alagoas 11.033 8.333 10,000 11. 714

Amazonas 2018 1.683 2.135 2,399

Bahia 32,320 32,453 42.000 38.083

Ceará 25,649 25,850 38.000 37.781

M. Grosso do Sul 7.325 6.579 13,000 11.451

Espírito Santo 10.083 11. 920 18.394 18,559

Goiás 40.254 39,625 45.523 45,794

Maranhão 10.677 16,565 35,000 28.702

Mato Grosso 7,553 8,998 12.000 11.536

Minas Gera i5 122.230 116,533 145,000 141. 998

Pará 13,834 10.947 15.000 13.197

PGraiba 20,043 16,685 18.000 18.709

Paraná 91. 802 71. 962 72,240 78,623

Pernambuco 24,669 23.286 31.000 31,187

Piauí 24,935 10,915 15,000 14.768

Rio de Janeiro 60,947 54,705 77 ,094 79,018

Rio G, do Norte 8,288 6,501 9,500 9,807

RIo G, do Sul 86.553 69,690 72,000 84,062•
Santa Catar ina 42.458 37.329 42.000 42.873

São Paulo 232,647 217.021 236,508 260,248

Sergipe 6,924 5,553 7,000 6.858

D, Federal 6,274, 6.215 1,689 1. 198

Acre 5.068 3.830 339 284
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mento ou realizá-lo gratuitamente, obviamente sacrifi
cando o paciente, a instituição e também a imagem
da Previdência Social.

4 - Com o advento do SUDS, houv~ a universa
lização do atendimento e a desativação dos convênios
contratados pelo FUNRURAL cm todo o Estado,

5 - Apesar da universalização do atendimento e do
dcscredenciamento das instituições que atendiam aos
pacientes oriundos do campo, não houve qualquer au
mento do teto de internações, ocasionando forte au
mento da demanda pelos Serviços Médico-Hospitala
res,

6 - Sensibilizadopelo problema, o órgão do SUDS
en:t nosso Estado, responsável pela distribuição das AIH
'(Autorização de Intcrnação Hospitalar), enviou ao De
partamcnto de Controle e Avaliação do INAMPS, soli
citação dc aumento para 31.000 AIH, para suprir ade
quadamente as necessidades de internação da popu
lação paraibana na rede contratada,

7-A Associação Paraibana de Hospitais e o Sindi
cato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Estado da Paraíba, acreditam que esta necessidade foi
subestimada pelo órgão do SUDS, mas endossam esta
solicitação em caráter emergencial, em virtude da gravi
dade da atual situação.

8 - A título de ilustração fornecemos a V. Ex', dados
do próprio INAMPS, tirados de tabela quc segue em
anexo, de onde destacamos que a Paraíba em 1986 aten
deu aproximadamente 20.000 (vinte mil) pacientes na
rede hospitalar contratada e tem quota de 18,000 (de
zoito mil) atendimentos para o ano de 1989. Obser
vamos também que no mesmo período outros Estados
conseguiram aumentar significativamente suas quotas,
o Maranhão passou de 10.600 para 35.000, o Ceará
atendeu 25.000 em 1986 tendo previsão de 38.000 em
1989, o Piauí e o Pará passaram de 10,000 para 15.000
atendimentos.

Tendo em vista a gravidade da atual situação e sabe
dores da sensibilidade social inerente a V. Ex', as entida
des que subscrevem este documento vêm solicitar que
o Senhor Presidente se digne autorizar ao INAMPS
o aumento do teto das internações para o Estado da
Paraíba ao nível mínimo do que foi solicitado pelo órgão
gestor do SUDS, ou sejam, 31.000 (trinta e um mil)
internações mensais.

Agradecemos antecipadamente as providências e de
terminações que certamente serão tomadas por V. Ex'
e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos pro
testos de estima e consideração. - Dr. Antonio Eduardo
Cunha, Presidente do Sindicato - Dr. Danilo de Lira
Maciel, Presidente da Associação."

"João Pessoa, 5 de abril de 1989
Exm' Sr.
Dr. Jader Barbalho
DD. Ministro da Previdência Social
Brasl1ia -DF

Senhor Ministro:
A Associação Paraibana de Hospitais e o Sindicato

dos Estabelecim"ntos de Serviços de Saúde do Estado
da Paraíba, entidades preocupadas com os destinos da
Assistência Médico-Hospitalar em nosso estado, vêm
expor a V. Ex' o que scgue:

1- A Parait ~cm pouco mais de quarenta hospitais
contratados pelf1 Previdência para prestar Serviços Mé
dieo-Hospitalarc', à população, que se distribuem por
todo o estado, tendo capacidade instalada para o atendi
mento pleno à toda população.

2 - Há mais de 10 anos os hospitais da Paraíba aten
dem a população com teto de atendimento de 18.000
(dezoito mil) internações mensais c apesar do cresci
mento populacional não foi autorizado para nosso esta
do qualquer a1FHclto do teto.

3 - Em razã') do fato supracitado houve em todo
o estado um cs'", :ngulamento no antendimento, obri
gando aos prestadores de serviços recusar o atendimen
to ou realizá-lo gratuitamente, obviamente sacrificando
o paciente a InSlituição e também a imagem da Previ
dência Social.

4-Com o ""Lento cio SUDS, houve a universa
lização do atendimento e a desativação dos convênios
contratados pelo Funrural em todo o estado,

5 - Apesar d" universalização do atendimento e do
deseredenciamento das instituições que atendiam os pa
cientes oriundo:; (1,) cau"; .) não houve qualquer aumen-
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to do tcto de intcrnações, ocasionando forte aumento
da demanda pelos Serviços Médico-Hospitalares,

6 - Sensibilizado pelo problema, o órgão do SUDS
em nosso estado, responsável pela distribuição das AIH
(Autorização de Internação Hospitalar), enviou ao De
partamento de Controle e Avaliação do Inamps. solici
tação de aumento para 31.000 AIH, para suprir adequa
damente as necessidades de internação da população
paraibana na rede contratada.

7 - A Associação Paraibana de Hospitais e o Sindi
cato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Estado da Paraíba acreditam que esta necessidade foi
subestimada pelo órgão da SUD, mas endossam esta
solicitação em caráter emergencial, em virtude da gravi
dade da atual situação,

8-A título de ilustração fornecemos a V, Excia,
dados do próprio Inamps, tirados de tabela que segue
em anexo, de onde destacamos que a Paraíba em 1986
atendeu aproximadamente 20.000 (vinte mil) pacientes
na rede hospitalar contratada e tem quota de 18.000
(dezoito mil) atendimentos para o ano de 1989. Obser-

o SR. CHAGAS NETO (PMDB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
notícias recém-chegadas de Rondônia me dão conta
de que um novo surto de malária apareceu na capital
do meu Estado, Porto Velho, e que as autoridades sani
tárias não estão se esforçando para debelá-lo.

O acontecimento me pareceu extremamente grave
porque não faz muitos dias denunciei desta tibuna a
grave situação da malária em Rondônia e, também,
naquela mesma ocasião, elogiei o trabalho que vem
sendo desenvolvido pela Sucam neste setor.

Mas eu gostaria de chamar a atenção dos Srs. Depu
tados para as notícias que recebo de Porto Velbo, por
que elas dão conta de que o surto ora descoberto teve
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vamos também que no mesmo período outros estados
conseguiram aumentar significativamente suas quotas,
o Maranhão passou de 10.600 para 35.000, o Ceará
atendeu 25.000 em 1986 tendo previsão de 38.000 em
1989, o Piauí e o Pará passaram de 10.000 para 15.000
atendimentos.

Tendo em vista a gravidade da atual situação e sabe
dores da sensibilidade social inerente a V. Excia, as
entidades que subscrevem este documento vem solicitar
que o senhor ministro se digne autorizar ao Inamps
o aumento do teto das internações para o Estado da
Paraíba ao nível mínimo do que foi solicitado pela órgão
gestor do SUDS, ou sejam, 31.000 (trinta e uma mil)
internações mensais.

Agradecemos antecipadamente as providências e de
terminações que certamente serão tomadas por V. Ex
cia. e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos
protestos de estima e consideração. - Dr. Antonio
Ednardo Cnnha, Presidente do Sindicato - Dr. Danilo
de Lira Maciel, Presidente da Associação."

origem em um dos prósperos bairros da capital rondo
niense, o Areal, onde uma população de mais de 30
mil pessoas corre o risco decorrente de uma epidemia,
caso não baja providências imediatas para uma vacina
ção em massa.

As providências a que me refiro, no entanto, não
devem limitar-se a um trabalho paliativo, já que nos
primeiros quinze dias de descoberta deste surto, foi
constatada a doença em mais de dez pessoas, enquanto
outras foram internadas no Centro de Medicina Tro
pical de Porto Velho.

A situação do bairro Areal, em Porto Velho, poderá
se tornar extremamente grave se o Governo, através
da Sucam, não adotar medidas urgentes, pois a incidên-
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cia da chuva em Rondônia continua alta e, conseqüente
mente, não apenas esse bairro como outros de terrenos
irregulares, com a presença de igarapés, acabam se tor
nando focos disseminadores do mosquito transmissor
da doença.

Aproveito também, Srs. Deputados, para registrar
aqui, com grande satisfação, a produção, em labora
tório, por uma equipe de cientistas do Centro PlurIdis
ciplinar de Pesquisas Químicas e Biológicas de Campi
nas, um eficiente medicamcnto contra a malária, capaz
de curar casos da doença resistentes às drogas tradicio
nais. O novo remédio, segundo informações daquele
Centro, é extraído das folhas da planta chinesa Atemisea
Annuab. Os pesquisadores da Unicamp, após uma via
gem à China, onde o novo remédio está sendo utilizado
com grande êxito, cultivaram 20 mil mudas da planta
e iniciaram estudos para identificar as variedades mais
produtivas desse vegetal.

A malária atinge anualmente um milhão de pessoas
no Brasil-220 milhôes no mundo - e, no ano passado
a incidência da doença triplicou, com um agravante:
em cerca de 30 por cento dos casos, o vírus transmitido
pelo mosquito Anopheles tornou-se resistente às drogas
sintéticas derivadas de c1oroquina, que são as mais usa
das.

A descoberta, portanto, de um medicamento capaz
de curar os casos mais resistentes da malária só pode
ser bem recebida por Estados como o meu, Rondônia,
onde ainda lutamos com o alto índice de incidência
desse mal.

Muito obrigado.

O SR. OSMAR LEITÃO (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
os Governos Estaduais comemoraram, em março últi
mo, o segundo aniversário de suas administrações e,
como não poderia deixar de ser, cada qual mostrou
à população as suas realizações no biênio.

No caso específico do Estado do Rio de Janeiro,
procurou-se principalmente estabelecer uma compara
ção entre a atual e a anterior administração, principal
mente no campo da urbanização de favelas, da implan
tação de sistemas de saneamcnto básico, do aumento
do número dc vagas nas escolas públicas ctc.

Permitam-me, entretanto, discordar da tônica que
se imprimiu a tais comemorações, em especial no Esta
do que tenho a honra de representar nesta Casa, pois
entendo que a obra fundamental do Governo Moreira
Franco não está na visível ação governamental, mas
no desenvolvimento econômico fluminense.

Marca principal do Governo nessa área de atuação
foi o lançamento da pedra fundamental do Pólo Petro
químico de Itaguaí, que, somente na fase de construção,
criará 25 mil novos empregos. Quando estiver operan
do, gerará 9 mil empregos diretos e, na indução da
indústria de transformação dos produtos petroquimicos,
abrirá mais 20 mil novas vagas 110 mercado de trabalho.

Tão importante quanto o pólo é a ação da Agência
de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de
Janeiro (AD-Rio), que hoje acompanha a implantação
de 69 projetos industriais e analisa outros 72, benefi
ciando todo o território fluminense.

Caso específico é o da instalação de duas novas indús
trias em Barra Mansa, com capital italiano, e a iniciativa
de implantação, ainda neste ano, de uma indústria de
sucos cítricos em Rio Bonito, o que incentivará a citri
cultura daquele Município, de Itaboraí, Saquerema,
Araruama e Silva Jardim, além de poder vir a restabe
lecer esta cultura na minha cidade de São Gonçalo.

O desenvolvimento econômico, com a geração de
empregos, aumenta a arrecadação da União. do Estado
e dos Municípios, fazendo com que existam mais recur
sos financeiros para aplicação em escolas, hospitais,
estradas, etc. Mas é ele, principalmente, o fator de
libertação do homem que, tendo seu emprego e salário
assegurados, pode por si mesmo buscar soluções, sem
o paternalismo estatal que o inibe, retirando·lhe a capa
cidade de iniciativa.

Por entender que a solução da crise social passa,
necessariamente, pelo desenvolvimento econômico, é
que saúdo os dois anos do Governo Moreira Franco,
apelando a S. Ex' paraque a AD-Rio e a Codin acelerem
os entendimentos para a instalação do Pólo Industrial
de Guaxindiba, em ~ão Gonçalo, cujas bases foram
lançadas pelo ex-Prefeito Hairson Monteiro, e de cuja
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existência depende a melhoria das condições de vida
dos trabalhadores, não apenas daquela cidade, mas tam
bém de Itaboraí e Magé.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB - MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente Sr" e Srs,
Deputados, o Estado de Mato Grosso está a merecer
um novo tratamento da Justiça do Trabalho, pela insta
lação de uma estrutura capaz de atender à demanda
de açõcs que envolve conflitos de interesses entre força
de trabalho e capital

Lamentavelmente, a despeito de consolidar sua posi
ção de crescente participação no sistema produtivo do
País, graças ao esforço dos mato-grossenses e dos con
tingentes de trabalhadores e empresários que lá se fixa
ram nos últimos anos, o meu estado não tem sido aten
dido na sua constante reivindicação para abrigar sede
de Tribnnal Regional do Trabalho, conseqüentemente
novas Juntas de Conciliação e Julgamento.

Em 1986, por exemplo, projeto de criação daquela
corte regional acabou arquivado no Ministério da Justi
ça, sob o argumento de falta de recursos, embora outras
unidades da federação, como é o caso de Rondônia,
tenham sido atendidas em idêntica e justa aspiração.

O sistemático adiamento de providências para a solu
ção de qualquer problema determina o seu continuo
agravamento, sobremodo quando se trata de questão
social delicada como são as demandas judiciais de natu
reza trabalhista.

A população trabalhadora necessita dispor de uma
e~trutura eficaz, eficiente, que acolha os seus reclamos
decorrentes do confronto desigual travado com o em
pregador nesse perverso sistema capitalista brasileiro.

Na existência do Poder Judiciário em adequadas con
dições de funcionamento, os trabalhadores adquirem
tranqüilidade e segurança quanto à preservação dos seus
direitos, quanto à garantia de cumprimento da legisla
ção. Ao contrário, diante da falta dos organismos da
Justiça do Trahalho ou de deficiências no desempenho
das suas elevadas atribuições, observa-se incremento
dos abusos praticados ao arrepio das leis e naturalmente
a exacerbação dos conflitos no setor, a violência, o
verdadeiro caos.

Em Mato Grosso, a insuficiência de Juntas de Conci
liação e Julgamento e a inexistência do Tribunal Regio
nal do Trabalho provocam o perigoso agravamento da
situação de injustiça social que atinge os trabalhadores,
decorrendo daí um clima de generalizada insatisfação,
estopim para que se desencadeie o incontido propósito
de se resolver pela força as pendências não solucionadas
pelos instrumentos da lei e da razão.

Recentemente, o secretário de justiça de Mato Gros
so encaminhou ofício ao presidente do TribunarSupe
rior do Trabalho, reiterando o qnadro de dificuldades
e formulando apelo no sentido de se atender ao antigo
e pertinente anseio de nossa gente, de sediar uma região
da instituição judiciária trabalhista.

Não é mais possível, para um estado com a crescente
pujança de Mato Grosso, conviver com apenas cinco
Juntas de Conciliação e Julgamento. em absoluta infe
rioridade, por exemplo, às demais unidades da juris
dição - Brasília, com doze, Mato Grosso do Sul, com
treze, e Goiás, com dezessete juntas.

Importante ressaltar, ainda, que através da Lei n'
7.729, de 16-1-89, enquanto eram criadas apenas três
Juntas de Conciliação e Julgamento, para os Municípios
de Colíder, Cáceres e Cuiabá, Mato Grosso do Sul
e Goiás foram beneficiados com a instituição, respecti
vamente, de dez e nove juntas.

A minha manifestação, neste instante, é de irrestrito
apoio ao apelo feito pelo Governo de meu estado, atra
vés do eminente secretário de justiça, Gastão Müller,
no sentido de que se agilizem as providências de instala
ção das três unidades do TRT criadas ao início do ano,
e para que o Superior Tribunal do Trabalho decida
pela devida ampliação da capacidade dos seus órgãos
em Mato Grosso, inclusive com a criação de uma nova
regional. a ter sede na cidade de Cniabá.

o SR. SOTERO CUNHA (PDC - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não padece dúvida de que estamos atravessando um
período de grandes indagações no transcorrer destes
dias, onde vários segmentos decidem entrar em greve.
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O clima de tensão se amplia atingindo a sociedade
brasileira com sua expectativa sombria.

A imprensa notifica que os setores se unem, tomando
vulto cada vez maior ° número de trabalhadores em
greve, com imprevisíveis conseqüências,

O Correio Braziliense de hoje publica:

"Os funcionários do Banco Central de Brasília.
Rio de Janeiro e São Paulo decidiram aderir à greve
nacional dos bancários, que continua crescendo em
todo o País, paralisando suas atividades a partir
de zero hora de hoje por tempo indeterminado.

Se a greve conseguir atingir as atividades do BC,
a previsão ... é de que já a partir de quinta-feira
a economia será duramente afetada."

Acrescenta.

"Quinze mil bancários continuam parados em
todo o Distrito Federal aguardando algum sinal
do Governo e dos banqueiros para a reabertura
das uegociações.'·

O Jornal do Brasil, também de hoje, dia 25, noticia

"A Polícia Civil está desde ontem em greve por
tempo indeterminado. A decisão foi tomada por
aclamação em assembléia que teve a participação
de cerca de 800 pessoas, realizada em frente à Se
cretaria de Polícia Civil e à sede da Coligação dos
Policiais Civis do Rio de Janeiro .. ."

Todos sabem, e não podemos negar, que estamos
vivendo dias difíceis no tocante o trabalh ador brasileiro.
A vida de nosso trabalhador tem-se tornado impossível,
mormente em certas áreas.

A greve. então, encontra um campo fértil para o
seu desdobramento. Não se constitua isto num rastilho
perigoso de conseqüências maiores, É necessário com
preensão das autoridades para a hora, É preciso com
preender a situação angustiante de nosso povo.

Verificam-se, embora, alguns excessos de ambos os
lados com que se justificam. Mas não é possível se
dei!lar o caso como se coisa alguma acontecesse.

E indispensável que se abra a porta para as negocia
ções, porque o assunto pode se tornar mais drástico,
mais contundente c de prejuízos maiores.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PDT - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, no dia de hoje Pernambuco tem razões
especiais para rejuhilar-se. Nesta data o meu Estado
comemora os setenta anos de fundação do Jornal do
Commercio.

Nestes setenta anos o ,Tornai do Commercio foi parte
integrante da vida de Pernambuco, tendo as suas pági
nas registrado fatos marcantes que aconteceram e foram
de significativa importância para a história.

Revoluções, campanhas cívicas, movimentos políti
cos, episódios, eventos e movimentos culturais fizeram
parte da ação jornalística desse órgão, que durante sete
décadas formou a opinião pública pernambncana, man
tendo um padrão de independência que o colocou no
cenário da imprensa nacional como um dos seus mais
importantes jornais.

Pernambuco teve a ventura de acolher ainsígne figura
do jornalista F. Pessoa de Queiroz, fundador do Jornal
do Commercio, que veio, sob seu vigoroso comando,
a ser o órgão líder de um império do qual faziam parte
o Diário da Noite, a Rádio Jornal do Commercio, a
TV Jornal do Commercio e as Difusoras de Limoeiro,
Caruaru, Pesqueira e Garanhuns.

O Sr. F. Pessoa de Queiroz honrou o Parlamento
Nacional, ocupando uma cadeira no Senado Federal,
onde representou Pernambuco com invulgar brilhan
tismo, patriotismo, dedicação e independência.

Sua passagem pelo Congresso Nacional teve a marca
da seriedade. patrimônio que carregava na bagagem
de homem público para honra de Pernambuco, do Nor
deste e do Brasil.

No momento em que comemoramos os setenta anos
do Jornal do Commercio não podemos deixar de reve
renciar a figura do seu ilustre fundador, pois a ação
do Dr. F. Pessoa de Queiroz e a do jornal que dirigiu
até a morte se completavam e se confundiam.

F. Pessoa de Queiroz de.ixou para Pernambuco um
legado de incomensurável valor cultural. Aí estão todas
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as suas obras e os seus empreendimentos, erigidos com
idealismo e abnegação, rendendo os frutos que engran
decem e dignificam as comunicações e a imprensa deste
País.

Parabenizo aqueles que sucederam o Dr. F. Pessoa
Queiroz e mantiveram o Jornal do Commercio pairando
acima das vicissitudes que enfrentou durante os setenta
anos em que foi mantido em circulação. Em particular,
parabenizo todos os que foram e os que são o susten
táculo desta obra, jornalistas e servidores do .Tornai
do Commercio.

Manifesto, em nome do meu Partido, o PDT, as COn
gratulações com que homenageamos este tradicional
6rgão da imprensa pernambucana e fazemos votos de
que o nosso Estado possa contar sempre com o Jornal
do Commercio c a inspiração do jornalista, político e
empresário que foi o Senador F. Pessoa de Queiroz.

Muito obrigado.

o SR. ONOFRE CORRÊA (PMDB - MA. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, venho a esta tribuna enaltecer a linha jornalística
do períodico Sinais dos Tempos, editado pela Diocese
de Imperatriz, no meu Estado, que faz da luta pelos
oprimidos a fonte de sua existência.

A denúncia imparcial e sua linguagem simples o credi
tam junto ao povo carente, tão isolados dos nossos
bairros e das periferias.

Nossa cidade, com relação à comunicação, rádio e
televisão, está entre os centros mais avançados do País;
contudo, na comuili~ação escrita, o único diário que
temos em nossa cidade, o jornal O Progresso, tem postu
ra parcial, ocultando em sua linha editorial e jornalística
os interesses inconfessáveis de seu proprietário.

O n° 2 do Sinais dos Tempos traz uma ampla reporta
gem sobre o desvio de verbas públicas para a construção
de 1.000 casas conseguidas, a duras penas, em Brasília,
através da Seac. Prova de seu destemor e da opção
pela causa dos menos favorecidos de minha terra, enga
nados constantemente por inescrupulosos administra
dores.

Ao ler Sinais dos Tempos, pude percebcr quc as per
manentes. denúncias quc tenho feito em Brasília, na
tentativa de acordar a Justiça para tamanho descalabrO,
tiveram eco na reportagem em anexo a este pronun
ciamento.

As nossas denúncias não foram em vão e, mesmo
tardiamente, nossas lidcranças verdadeiras e o povo
cstão se concretizando para uma cnérgica e moraliza
dora tomada de posição.

MATÉRlAS A QUE SE REFERE O ORADOR:

"MUTIRANTES ENGANADOS
COM PROGRAMA DA SEAC

Mil casas deveriam estar prontas e entregues a famí
lias carentes de Imperatriz através do Programa Nacio
nal de Mutirão Habitação, criado pela Seac. A Prefei
tura de Imperatriz firmou convenio com a Seac, recebeu
o repasse de cinqüenta milhões de cruzados para a com
pra do matcrial, mas até agora as casas não foram cons
truídas exatamente por falta de material.

Muitas das casas iniciadas começam a desabar, por
causa de um processo de erosão provocado pela chuva
no terreno, que não é apropriado para a construção
nem foi preparado adequadamente para isso. Existem
denúncias de desvio do material a ser comprado pela
prefeitura, além de muitas outras irregularidades,

MÁ CONDUÇÁO DE PROGRAMA DA SEAC
ATRAPALHA CONSTRUÇÃO DE MIL CASAS

Mil unidades habitacionais para famílias de baixa ren-
da deveriam estar concluídas em Imperatriz com recur
sos liberados pela Secretaria Especial de Ação Comu
nitária da Presidência da República (Seac) â prefeitura
municipal. Mais de duzentas foram iniciadas, mas ne
nhuma ficou pronta. Isso porque o material que devcria
ser comprado com os cinqüenta milhões de cruzados
liberados no início de 1988, administrados por um repre
sentante da prefeitura e outro da Seac, foi desviado
da obra, conforme denunciam os mutirantes, que há
mais de seis meses tentam levantar suas casas.

Criado no final de 1987 pela Secretaria Especial de
Ação comunitária (Seac), o Programa Nacional de Mu
tirões Habitacionais pretendia construir, até 1991, três
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nlilhões de casas em rcgime de mutirão, para beneficiar
cerca de 18 milhões de pessoas provenientes de uma
camada da população sem condições de participar dos
programas oficiais de habitação. O programa consiste
cm convênio da Seac com as prefeituras municipais,
que doam os terrenos. O Governo Federal repassa os
recursos do material de construção através da Seac,
enquanto a comunidade beneficiada entra com a mão
de-obra, sob a assistência do governo municipal ou esta
dual, com acompanhamento da Seac.

Trinta e dois municípios maranhenses firmaram con
vênio com a Seac, mas a quase totalidade não cumpriu
sua tarefa, geralmente por desvio de verbas ou do mate
rial para a construção. Da região tocantina quatro pre
feituras firmaram esse convênio e receberam o repasse
de verba correspondente, que era de 50 mil cruzados
par cada unidade habitacional. Estreito deveria cons
truir 400 unidades, mas nem iniciou a obra; Porto Fran
co 200 casas, mas também ncm iniciou; João Lisboa
seriam 400, mas somente 94 foram iniciadas, e apenas
duas concluídas; e a Imperatriz coube o maior convénio
no Estado: mil casas. Destas. cerca de duzentas foram
iniciadas; mas nenhuma está pronta pará morar. No
final do ano passado a Seac contabilizou que das mil
unidades habitacionais a serem construídas em Impera
triz, apenas 99 tinham sido iniciadas e duas estariam
prontas.

O caso imperatrizense envolve falta de responsabi
lidade do governo municipal, falta de acompanhamento
da representação da Seac e desvio do material de cons
trução a ser usado pelos mutirantes. Depois de ter ca
dastrado tres mil famílias, a Prefeitura selecionou mil
como bcneficiárias e deu início à construção de 300
unidades residenciais num terrcno distante mais de dez
quilômetros do centro da cidade. O terreno é irregular
e não teve preparação adequada para a construção das
casas. Mesmo assim a obra foi começada.

Grande parte dos beneficiados dcixaram emprego e
atividades para integrarem o mutirão que construiria
as casas. Muitos estão até hoje tentando construir sua
casa, que esperavam concluir em poucas semanas, mas
hoje, mais de seis meses depois, continuam sem ter
onde morar. Uma dcssas pcssoas é o lavrador Antonio
Mendes Barros, 35 anos, que deixou seu trabalho, pas
sou a morar numa casa de palha quc lhe foi emprestada
nas proximidades da construção. Isso para poder ficar
à disposição do mutirão, como encarregado de recebi
mento de material. Antonio Barros revela que há mui
tos indícios de desvio de material. Ele diz, por exemplo
que em nenhum momento até agora O programa andou
normal. "Quando tinha tijolo faltava cimento ou barro,
quando tinha um material não tinha outro, e quando
se juntava material que dava para trabalhar acabava
em poucos dias" diz, acrescentando que havendo mate
rial suficiente, consegue-se construir uma casa em uma
semana, pois a unidade habitacional nos moldes que
está sendo construída em Imperatriz, consta de apenas
um compartimento de 4x6 metros e ainda com um ba
nheiro dentro. "Nunca nos mostraram a planta das Ca
sas, mas achamos que ela deve ser maior, pois desse
tamanho não cabe uma família, ainda mais que tem
família aqui com mais de oito filhos", reitera Antonio
Barros. "S6 estamos aqui porque não temos onde mo
rar. Tem gente morando até debaixo de pé de manga,
esperando para morar aqui", acrcscenta.

Encarregado de receber o material que chega, Anto
nio garante que o último carregamento de material che
gou antes do Natal. Depois disso não recebeu nada.
Ele diz também que foi à cerâmica que entregava as
telhas e lá soube que haviam sido enviados 500 mil
tijolos, "mas somente 300 mil chegaram aqui", Para
a construção teriam sido comprados 3.000 sacos de ci
mento, mas somente mil teriam chegado à obra. Assim
como mil combogós, que foram comprados e foram
entregues apenas 200 à construção. Antonio Barros diz
que situação lamentável, também, é a questão de ma
deira (ripas e caibros). "A madeira é de péssima quali
dade. Só vinha madeira branca, muito fraca e quase
toda estragada, Fomo', até a serraria que estava forne
cendo a madeira e o dono Teconheceu que é ruim, mas
ele disse que estava mandando aqueles tipo de madeira
porque a dona Lia (ex-secretária municipal de Fazenda)
solicitou aquele tipo de madeira, e recomendou que
fosse entregue o pior tipo de madeira", assegura Anto-
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nio. Ele revela ainda que desapareceram 30 mil tijolos
da cerâmica para a construção, pois em dezembro,
quando faltava tijolos, encaminhou-se à residência do
ex-prefeito Fiquene e lá foi recebido por um sccretário
municipal que o informou que no dia anterior enviara
30 mil tijolos para a obra. "S6 que esses tijolos nunca
chegaram aqui". Antonio diz que foi também à cerâ
mica procurar telha, mas lá recebeu a notícia de que
a telha comprada pela Prefeitura era para ser entregue
à dona Lia, e não seria usada naquela construção. O
material hidráulico também não foi entregue. Segundo
Antonio Barros, cada casa deve ter um sifão e uma
pia. "Eles dizem que esse material está todo comprado,
na Casado Construtor, mas não sabemos se é verdade".

Em vista disso, alguns mutirantes até já compraram
material na tentativa de concluírem suas casas, pois
não esperam a vinda de mais material. Maioria, no
entanto, está desempregada e não pode fazer isso. "Al
gumas pessoas já quiseram passar para debaixo das ca
sas, mesmo do jeito que elas estão, mas o seu Salomão
(Salomão Santos, da Seac) disse que ninguém pode
morar nessas casas enquanto não ficarem todas pron
tas", acrescenta Antonio Barros.

Existem cerca de 50 unidades cobertas de telha, mas
sem portas, sem vaso, sem pia e sem piso. Com as
chuvas, muitas casas começadas desabaram com um
processo de erosão que agora ameaça quase toda a
obra. Energia e água potável estão distantes do local,
apesar de Antonio Barros afirmar que o presidente do
mutirão, Sr. Geraldo, possui um telex afirmando que
a Prefeitura Municipal recebeu 14 milhões de cruzados
para providenciar isso.

A nova administração municipal pretendc concluir
a obra, mas espera ainda conseguir parte do material
comprado. Para tanto, abriu uma sindicância para saber
onde foram parar portas, janelas, cimento, madeira e
tijolos. O secretário municipal de Habitação, "que no
sábado, 14 de janeiro, esteve conversando com os muti
rantes, informou que pretende fazcr a terraplenagem
do terreno e concluir o programa cm três meses.

A diretoria do programa da Seac no Maranhão está
decepcionada, pois dos 32 municípios, que firmaram
convênio apepas Igarapé Grande cumpriu sua parte e
construiu as duzentas casas a que se comprometeu. Cin
co municípios que receberam a verba sequer iniciaram
a obra. A dirctoria da Seac-MA acha que os prcfeltos
que receberam os recursos e não aplicaram devidamente
se não forem chamados a responder pela má condução
do Programa, a Seac ficará desmoralizada perante a
população do Estado."

O SR. JOSÉ TINOCO (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, muito embora o Plano Verão tenha promovido
um virtual congelamento de preços, vários setores de
atividades estão enfrentando custos de produção mais
altos do que os praticados antes de 15 de janeiro, em
virtude de altas ocorridas nos insumos de que depen
dem.

O setor avícola, por exemplo, está sendo duramente
penalizado pelo aumento do preço do milho, que passou
de NCz$ 7,00 para NCz$ 10,50 a saca de 60 quilos.

Essa alteração está levando o mercado produtor de
frangos a enfrentar sérias dificuldadcs, uma vez que
o preço tabelado pela SUNAB, de NCz$I,43 por frango
para abate, está completamente defasado, já
que o custo para a criação dessas aves é quase o mesmo
que foi estabelecido para a venda. Dessa forma, a maio
ria dos empresários do ramo, especialmente do Estado
de Pernambuco, continuam a manter suas atividades
apenas para não fechar as empresas. Eles desejam que
o preço das aves seja revisto e passe para NCz$ 2,00,
preço considerado razoável para que os avilcutores pos
sam atender plenamente à demanda, sempre crescente,
nesta época em que a carne bovina, além de escassa,
está sendo comercializada a preços astronômicos.

Além do mais, os avilcutores do Nordeste estão-se
defrontando com outro problema bastante sério. rela
cionado com o transpor~e do milho, quase todo ele
adquirido do Estado de Goiás, cujos transportadores
estão dando preferência à soja, que lhes oferece maiores
margens de lucro, Assim, afora os preços já bastante
elevados que estão sendo obrigados a pagar pelo milho,
cstão, também, sendo forçados a cobrir as diferenças



2694 Quinta-feira 27

de custo do transporte, sob pena de ficarem sem o
produto.

A verdade é que, embora as aves constituam melhor
opção para a alimentação das camadas de poder aqui
sitivo mais baixo, os plantéis estão sendo reduzidos gra
dativamente, já que as margens de lucro não são com·
pensadoras e muito menos convidativas.

Vale lembrar que os valores nutritivos de aves e ovos
são bastante altos e considerados por diversos nutricio
nistas como escolha mais acertada do que os outros
tipos de carne, a par de estarem sendo vendidos por
preços bem mais compensadores.

Diante de tais circunstâncias, as áreas governamen
tais encarregadas de analisar o comportamento dos pre·
ços de mercado, tanto para produtores quanto para
o consumidor, tem que levar em conta, no que diz
respeito à comercialização de avcs, os cutsos dos insu
mos, que estão sofrendo alterações provavelmente ile
gais, e as margens mínimas de lucros capazes de permitir
aos empresários do setor continuar e, mesmo, expandir
suas atividades, sem essas constantes ameaças de prejuí
zos ou de paralisação.

O mercado consumidor de aves. especialmente em
Pernambuco, cstá se comportando bastante bem, mas
os pequenos e médios produtores estão vivendo mo
mentos de grandes di{iculdades.

Espera-se, portanto. do Governo Federal, maior
apoio para esse importante segmento produtivo, mor
mente quando se aproxima o período de estressafra
do boi, quando a procura por outros tipos de carne
aumenta significativamente, de maneira especial pelas
camadas da população de menor poder aquisitivo.

Este é assunto dos mais urgentes, a ser examinado
com prudência e minúcia pelos órgãos encarregados
de fiscalizar preços e o comportamento do mercado.
sob pena de agravamento da crise econômica. tanto
para os empresários, que estão obrigados a interromper
seus negócios, quanto para a população, que em breve
não terá opções nem condições de alimentar-se.

O SR. ARNOLD FIORAVANTE (PDS - SP. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente. Srs. De
putados, subo a esta tribuna para falar sobre um maigo
e companheiro de trabalho. Trata-se do Prof. Edevaldo
Alvcs da Silva. Presidente da Faculdade Metropolitanas
Unidas e da Rede Capital de Comunicaçóes. Quero,
entretanto, esclarecer que não estou aqui para defen·
dê-lo mas, sim, para restabelecer uma verdade. Como
é sabido publicamente, o Prof. Edevaldo, dias atrás,
teve uma viagem, que empreenderia aos Estados Uni
dos da América do Norte, interrompida na Alfândega,
porque portava em sua bagagem de mão importância
em dólares americanos superior à permitida pela legisla
ção; por essa razão vem sofrendo críticas, manchetes
e ataques nesta Casa. Nesse ponto é que peço permissão
aos companheiros, a quem devo explicações e respeito,
para, a bem da verdade. esclarecer que o valor em
moeda estrangeira que portava o professor Edcvaldo
Alves da Silva destinava-se, cxclusivamente, a suportar
despesas que teria com tratamento de urgencia e grave
em clínica oftalmológica.

Srs. Deputados, todos sabemos que ninguém se so
corre de tratamento no exterior se n:io for por caso
de alta gravidade; e isso por dnas razões: primeiro,
porque esse tipo de cuidado é difícil e problemático;
segundo, porque esse tipo de tratamento é altamente
dispendioso. Quem, desta Casa. tenha tido essa necessi
dade, por certo sabe disso.

Quero que fique claro, também, que posso testemu
nhar a urgência de tratamento de que necessitava Ede
valdo Alves da Silva, e mais, que a busea de solução
no exterior deveu-se à necessidade de equipamentos
médicos especiais e não de médicos, pois aqui os temos
altamente qnalificados.

Noticiado o fato como de extrema necessidade e justi
ficado como medida de urgência, corroborado pela via
gem, efetivamente. empreendida, cumpre-me o dever
de dar meu testemunho aos nobres colegas, lembrando,
no entretanto, da semclhança de situações por que já
passaram ilustres membros desta Casa, alguns dos
quais, pela delicadeza do tratamento de que necessi
tavam, mereceram o respeito do silêncio, próprio da
dignidade humana.

O SR. FERES NADER (PTB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Srs. Deputados,
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o País já está enfrentando o problema do desabaste
cimento de carne bovina, ensejando o reaparecimento
do ágio e dos especuladores de ambição desmedida.
A intranqüilidade voltou aos lares brasileiros, temendo
que outros produtos mergulhem no misterioso pélago
do desaparecimento.

Entendemos que a carne bovina é um produto caro,
pois um boi do nascimento ao abate leva três a quatro
anos sendo preparado. Mesmo nos países ricos. como
os Estados Unidos, o pobre come frango ou almôndegas
de carne de segunda moída.

A carne da Europa é mais cara ainda, porque a produ
ção é artesanal, possuindo cada produtor cerca dc dez
cabeças. Por outro lado, esses animais são alimentados
com rações concentradas. caras, importadas inclusive
do Brasil, como soja e milho.

No Brasil, porém, o quadro é mais ameno. Há uma
colheita de 200 milhões de toneladas dc cana por ano.
É, assim, o maior produtor mundial dc melaço. Por
outro lado, descobriu·se que milhões de toneladas de
bagaço de cana que, muitas vezes, eram desperdiçadas,
agora, depois de tratadas, funcionam como excelente
volumoso.

Ademais, existe uma experiência lançada em 1962.
que já comprovou sua eficácia, acabando com a escassez
na entressafra. Trata-se do sistema de engorda em confi
namento, pelo qual no ano passado foram engordados
cerca de 400 mil novilhos. Um animal pode ganhar
900 gramas por dia comendo apenas palha de milho,
sabugo de milho e 250 gramas de uréia misturada com
melaço.

Apesar de tudo. portanto, o Brasil é uma potência
agropecuária, posição que poderia ser consolidada, se
algumas medidas fossem adotadas.

Diante deste quadro, permitimo-nos oferecer algu
mas sngestões às autoridades da área:

1-Dar prazo aos laboratórios para passar a produ
zirem vacinas oleosas contra aftosa.

2 - Criar um plano nacional de financiamcnto para
engorda em confinamento.

3 - Criar plano de financiamento para reprodutores
puros.
4- Reduzir o ICM da carne bovina.
5 - Estimular a proibição de emhriões fecundados,

usando para isso animais de alta produtividade.
6 - Proibir a coleta de sêmen de "campeões", exigin

do-se primeiro o teste de progênie.
7 - Na zona pecuária, as Emater devem nomear um

zootecnista para cada escritório.
S- Liberdade de produção com mínimo de interfe

rência possível.
9 - Disseminar por todo o País o trabalho que a

Embrapa vem realizando, em Campo Grande, Mato
Grosso. na área da agrostologia. Não há mais segredo.
Temos forrageiras para todo o País.

Junte-se a tudo isso o fato de termos "nelore", para
as grandes liteas férteis comuns, e, para a região clilida
do Nordeste, o "guzerá" já é uma vitória comprovada.

Com estas medidas concretizadas, o País, além de
adquirir condições de forte exportador. não teria dificul
dades para manter o mercado interno abastecido e sem
recorrer a reajustes de preços acima da realidade do
mercado.

Temos esperança de qne as autoridades do setor refli
tam sobre tudo o que acabamos de dizer. Afinal. somos
um grande País e comprovadamente viável.

Muito obrigado.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -SI. Presidente, Srs. Deputados.
a Organização Mundial de Saúde cstima entre 3 e 5
milhões o número de abortos ao ano no Brasil, a des
peito das proibições legais.

Igualmente elevada e imprecisa ê a taxa de morta
lidade feminina decorrente da prática de abortamentos
provocados, decorrentes, em grande escala. das precá
rias condições técnicas e de assepsia em que tais inter-
venções são provocadas. .

Além dessa conseqüência extrema, é sabido que qual
quer aborto provocado representa uma violenta agres
são ao organismo feminino, deixando, em regra, seqüe
las permanentes tanto físicas quanto psicológicas.

Embora todos esses fatos indiquem a necessidade
premente de se reduzir o nlÍmero de abortamentos pro
vocados, isso considerando apenas o lado médico da
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questão, é crescente, no nosso País, uma onda a favor
da legalização do aborto, como se a lei tivesse o condão
de fazer desapare.cerem todas as determinantes sociais
que induzem a essa prática bem contO suas conseqüên
cias psicossomáticas.

Se do ponto de vista médico o abortamento é uma
intervenção agressiva ao organismos e apenas recomen
dável em situações extremas. do ponto de vista ético
e moral são ainda mais incisivos os argumentos contra
sua prodigalização, a despeito do que pretendem seus
defensores.

Postular que o embrião é apenas uma massa disforme
dc células e que se vincula ao organismo materno do
mesmo modo que um apêndice ou uma unha encravada
é desconsiderar todo o conhecimento científico que se
tem hoje acerca da concepção e da transmissão genética.
Atenta também contra os princípios elementares da ló
gica e da ética: o embrião é. potencialmente pelo menos.
um ser humano; interromper seu desevonvolvimento
é eliminar tudo aquilo que ele poderia ser como pessoa,
não havendo, portanto, como elidir o caráter esencial
mente moral dessa decisão.

Alguém terá o direito de condenar e interromper
violentamcnte o processo de desnevolvimento vital de
outrem?

Desmorona, igualmente, a alegada liberdade da mu·
lher de dispor sobre seu corpo, pois o embrião, simples
mente, não é seu corpo. Prova final disso e a fecundação
fora do ventre materno, já que nenhum órgão humano
pode subsistir e desenvolver-se isolado do todo de que
é parte.

O chamado abortamento eugênico - isto é, a elimi
nação dos embriões portadores de possíveis deficiências
- e ainda mais difícil de sustentar, tanto do ponto
de vista médico quanto ético.

A imprecisão os diagnósticos intrauterinos e o desen
volvimento acelerado de terapias para as diversas enfer
midades congênitas tornam bastante relativos os prog
nósticos acerca do desenvolvimento do feto.

Por outro lado, admitir-se, do ponto de vista moral,
a ocisão da vida dos deficientes significa adotar um
conceito puramente utilitarista do valor da pessoa hu
mana e relativizar sua dignidade adotando critérios sele
tivos que, noutros tempos da nossa História Universal,
bem demonstraram suas conseqüências.

Assim, somos de opinião de que anda bem nossa
legislação atinente a essa matéria ao admitir, como úni
cas exceções à proibição do abortamento, o chamado
aborto terapêutico, para salvar a vida da mãe. e o aborto
sentimental 011 psicológico, quando a gravidez decorre
de estupro.

Alargar tais critérios não resolveriam em nada, a nos
so ver, nossos problemas sociais. que requerem soluções
muito mais fundamentais, e atentaria contra a cons
ciência ética cristã da maioria de nosso povo.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, recebi com grande alegria a legalização
do Sindicato Independente Solidariedade, que cm
preendeu uma luta sem tréguas, durante mais de dez
anos. pela abertura do regime socialista da Polônia.
Trata-se de uma lição que devemos aprender com avi
dez. As repúblicas socialistas estão, no momento. cm
um processo claro e franco de abertura política. A razão
é simples: sem uma democracia multifacetada as mu
danças se tornam lentas, tudo tende à cristalização e
à imobilidade.

A lição teve início na China. Lá, a abertura é de
caráter econômico. Procurou-se uma mescla dos dois
sistemas que. até o momento, se mostrou efetiva. A
participação do Estado na economia reduziu-se para
70 por cento, hastante próximo do índice ostentado
pelo Estado no Brasil, que se autodenomina como um
país de regime capitalista. O resultado dessa redução
da presença do govern'J foi extremamente positivo e
embasou a reforma introduzida por Mikhail Gorbatchev
na União Soviética.

Com a perestroika e a glasnost abriram-se profundas
reestruturações políticas c econômicas na União Sovié
tica, aos poucos transferidas para os outros regimes
da Europa do Leste. Com este quadro, a legalização
do Solidariedade. que preconizava essas tendências na
década de 70, tornou-se uma questão de tempo. Para
nós, há várias lições a serem aprendidas: sem demo-
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cracia a solidariedade se estratifica e cristaliza e começa
a decair; a economia pode ser planificada, mas a maior
parte de suas atividades deve ser executada pelo setor
privado; os dogmas ideológicos terminam Po] manietar
a sociedade, levando ao atraso e ao retrocesso político
e econômico.

Por que essas mensagens são tão importantes? Porque
todos os partidos brasileiros incorrem em um ou mais
desses erros e às vezes, chegam a pender para o autorita
rismo e a estatização completa da sociedade. Essas re
ceitas foram abandonadas por nações que as testaram
à exaustão, sofrendo inclusive de doenças bem conhe
cidas por nós, como a corrupção e a formação de castas
de tecnocratas, totalmente alheios aos anseios da socie
dade;

Tenho na luta contra o capitalismo selvagem uma
de minhas metas principais, mas deixo bem claro que
não aceito qualquer forma de regime autoritário. Esta
mensagem será sempre levada por mim a outros inte
grantes da Frente Brasil, de maneira a impedir descami
nhos futuros, impostos por uma minoria dentro do PT,
na caminhada de Luiz Inácio Lula da Silva rumo à
Presidência da República. Seremos vitoriosos e coloca
remos em prática todas as positivas lições do Solidarie
dade, assim como outras aprendidas nos países capita
listas europeus, que respeitam o trabalho, dignificam
o cidadão e favorecem o crescimento dos mercados in
ternos. O nosso compromisso é contra o autoritarismo
e a favor da participação do povo nos benefícios da
oitava maior economia do mundo. Os que disserem
o contrário estarão mentindo.

o SR. VILSON SOUZA (PSDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) -SI, Presidente, Sr" e S~s. Depu
tados, há algum tempo, a revista *a003*fIstoE-Senhor
*aOOl*fpublicou o resultadQ de pesquisa acerca da cre
dibilidade de vários segmentos da sociedade. E à classe
política coube o maior índice de rejeição. Na realidade,
se pesquisa semelhante fosse feita hoje, os números
seriam ainda mais contundentes.

A classe política c os membros do Congresso Nacional
- Deputados e Senadores - tudo fazem para denegrir
ainda mais a sua imagem junto à sociedade. Diria que
se trata de uma estratégia deliberada de certos setores
interessados em decretar o fim do referencial político
que o povo possuí.

Ao decretar o fim da política, os mais humildes, os
espoliados começam a indagar: qual o valor da demo
cracia, se o espetáculo oferecido pelos políticos é de
imoralidade, de falta de dignidade?

Foi nesta Casa que durante mais de 20 anos se ouviu
o clamor unânime pedindo a volta das prerrogativas
do Legislativo. Estas prerrogativas foram reconquis
tadas na nova Constituição. Para quê? Para que tudo
isto fosse jogado no lixo. Sim, foi apenas para isto que
serviu toda luta de pretensos democratas.

Como entender um Congresso Nacional que, passa
dos quase sete meses da promulgação da Constituição,
não conseguiu ainda aprovar seu Regimento Interno?
Mais do que falta de dignidade, isto é demonstração
da irresponsabilidade de Deputados c Senadores. Tudo
não passa de uma farsa onde medíocres revezam-se
em interpretar o ridículo papel de *a003*fclowns. *

Como entender um Congresso Nacional que não con
segue votar a lei do salário mínimo, que não tem cora
gem de definir uma política salarial digna para mais
de 30% da população que recebem até um salário míni
mo e que não consegue regulamentar a questão dos
juros estipulados no art. 192 da Carta Magna? Só mes
mo a falta de vergonha e a corrupção justificam o atual
quadro vergonhoso que este Congresso oferece ao Bra
sil.

Muito pior do que não ter coragem de votar a favor
daqueles que os elegeram, os Senadores e Deputados
agora oferecem mais um ingrediente mórbido e espúrio:
preocupam-se em legislar em causa própria. Não conse
guem elaborar uma política salarial para o País, mas
para o seu benefício. pessoal encontram tempo.

Ao mendigarem nos gabinetes dos membros da Mesa
um aumento salarial, os Deputados e Senadores dão
a entender que esta Casa vive sob o reino de uma outra
ética. Ilhados em B~asília, partem do princípio de que
os efeitos da inflação corroem apenas seus vencimentos.

O descrédito da classe política abre duas vertentes
ideológicas. Os radicais de direita apostam na perspec-
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tiva de um golpe militar, enquanto radicais de esquerda
trabalham a hipótese dos seqüestros e da luta armada.
Existem pesquisas demonstrando que a própria socie
dade começa a trabalhar com estas hipóteses.

No fundo, destruir a imagem da classe política faz
parte de um projeto arquitetado pclas forças reacio
nárias, que contam, para consecução deste projeto, com
aval dos ditos democráticos que se aninham nesta Casa.

oSR. NELTON FRIEDRICH (PSDB - PRo Procun
cia o seguinte discurso.) -SI. Presidente, Srs. Deputa
dos, reunido na sede da Fetaep (Federação dos Traba
lhadores na Agricultura do Estado do Paraná), em Curi
tiba, o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais
do Paraná decidiu fazer um apelo dramático às autori
dades agrícolas e financeiras do Governo no sentido
de que providências imediatas sejam tomadas sob pena
de ser inviabiJizado o setor agrícola para os pequenos
produtores.

Inspirado no documento desse momento remetemos
aos Minsitros da Agricultura, da Fazenda, aos Presi
dentes do Banco Central e do Brasil apelo incisivo,
ratificando os pleitos dos agricultores paranaenses.

Peço atenção às reivindicações expostas, cuja trans
crição nos Anais da Casa requeiro neste momento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O DEPU
TADO NELTON FRIEDRICH:

"Brasília, 25 de abril de 1989

limo SI.
DI. Mário Jorge Gusmão Berard
DD. Presidente do Banco do Brasil S.A.
Nesta

Senhor Presidente,
Venho, através desta, expor a V. S, os problemas

por que passam os pequenos produtores do Estado do
Paraná, e que necessitam de soluções urgentes.

O Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais do
Paraná, esteve reunido em Assembléia Geral de seus
Dirigentes Sindicais, em 6 de abril do corrente ano,
na sede da Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Estado do Paraná - FETAEP, em Curitiba, para
novamente analisarem e deliberarem sobre as medidas
tomadas pelo Plano Verão, as quais têm levado os pe
quenos agricultores desse Estado ao desespero. Veja
mos alguns pontos discutidos na referida reunião, vaza
do nos seguintes termos:

I) Preço dos Produtos Agrícolas:
Quanto aos preços mínimos do governo, estão desas

trosamente defasados em relação à realidade, pois en
quanto os demais setores da economia reajustaram seus
preços antes e mesmo durante o "Plano", gerando uma
inflação acumulada (IPC) no período de janeiro a março
de 87,15%, os preços mínimos dos produtos agrícolas
sofreram um reajuste de apenas 12,5%, gerando uma
defasagem de 74,5%. Se considerarmoSo'somente o au
mento dos insumos para a produção agrícola, a situação
fica ainda mais caótica, pois em muitos casos estes au
mentos superam o índice dos 100%. Se considerarmos
os preços praticados hoje, na maioria dos produtos,
eles estão abaixo dos praticados no dia do congelamento
(15-1), em tomo de 20%, motivado basicamente pelas
altas taxas de juros e da política cambial.

2) Crédito Rural:
Mesmo já tendo sido anunciada Medida Provisória,

acertando a situaçâo dos financiamentos contratados
com recursos da "poupança", equiparando às demais
situações (IPC + 12%), o pequeno produtor ainda está
sendo prejudicado em 6,51 %, de juros a mais neste
mês de março. pela existência do malfadado "Plano
Verão", pois está pagando 6,09% do IPC + 1%, en
quanto que antes do Plano Verão estaria desembol
sando somente 0,58% de juros, já que o preço mínimo
era corrigido na mesma proporção da correção que pa
gava no financiamento.

Após analisadas estas variáveis, a entidade maior dos
pequenos produtores do Paraná, concluiu pela inviabi
lidade do setor agrícola, inexistindo medidas urgentes
como as ora reclamadas. Em face da dramaticidadc
da situação por que vivem os pequenos produtores,
passo a V. S" as reivindicações dos mesmos:

1. não seja cobrada correção, mesmo pelo IPC, en
quanto não forem corrigidos os preços mínimos;
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2. correção imediata dos preços mínimos conside
rando a defasagem já acumulada (74,5%);

3. ajustar a política cambial de acordo com nossa
realidade, viabilizando preços justos dos produtos agrí
colas;

4. maior controle e rigor nos preço. dos insumos
necessários à produção agrícola, não permitindo rea
justes abusivos;

5. liberação imediata de recursos para a comercia
lização de toda a safra de verão. bem como para o
custeio da próxima safra de inverno;

6. reajuste do preço pago ao trigo, com base na
variação do IPC do dia do congelamento até a data
do efetivo pagamento; e

7. estabelecimento de uma política agrícola diferen
ciada. que privilegie os pequenos produtores por oca
sião da elaboração da Lei Agrícola, como determina
o art. 187 da Constituição Federal.

Aguardando as providências cabíveis, apresento pro
testo de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente. - Nelton Friedrich, Deputado Fede
raL"

OSR. SALATIEL CARVALHO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, é oportuno fazer o registro da aprovação,
por esta Casa, do projeto de lei que regulamenta as
eleições presidenciais marcadas para 15 de novembro
próximo.

Com a aprovação das normas que irão regular a elei
ção pelo voto direto do novo Presidente da República,
a Câmara dos Deputados cumpre uma de suas principais
tarefas no processo de viabilização destas eleições. Uma
vez definidas as regras do jogo sucessório, temos a con
vicção de que está concretizada uma etapa básica e
indispensável à realização das eleições.

Sem dúvida, o dia 15 de novembro próximo será
não apenas um marco histórico na nossa caminhada
em busca da consolidação plena da democracia, mas
também um momento de realização na vida da maioria
da população, os milhões de brasileiros que nunca tive
ram o privilégio de escolher um Presidente da Repú
balica.

Esperamos que o Senado aprecie e decida sobre a
matéria com a rapidez necessária, a fim de que a mesma
seja sancionda pelo Presidente da Repúbalica e final
mente promulgada.

Desta forma, encaminhar-nos-emos para o embate
sucessório com as campanhas dos candidatos e seus
respectivos partidos ou coligações devidamente apoia
dos na regulamentalção oficial.

O SR. JOSÉ MOURA (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr".e Srs. Deputa
dos, transcorreu no último dia 3 de abril o septuagésimo
aniversário do Jornal do Commércio, valoroso órgão
da imprensa pernambucana que, desde sua fundação,
tem assumido a relevante condição de guardião das
grandes causas de Pernambuco e do Brasil. Aquele bra
vo jornal tem acolhido em suas páginas tão fiel sentido
de nossos rumos históricos que, na memória viva de
seus arquivos, bem como nos rumos pelos quais ainda
hoje evolui, revela muito da História do nosso País.

Tal sintonia com os valores da nacionaliade implan
tou-se sem dúvida pela personalidade idealista de seu
fundador, João Pessoa de Queiroz.

Gostaria de lembrar neste momento a adorável figura
de homem público e diretor do jornal, o Senador F.
Pessoa de Queiroz, que durante anos esteve à frente
deste matutino imprimindo sua personalidade e a ele
dediGando toda sua vida, transformando todos que ali
trabalhavam numa grande família entusiasmada em le
var, principalmente aos pernambucanos, um jornalismo
moderno e arrojado para aqueles tempos.

Conforme salienta o jornalista Nilo Pereira, "desde
sua fundação, em todos os momentos, em todas as situa
ções, o .Tornal do Commercio portou-se admiravelmen
te".

Hoje, depois de um período, de um itinerário de
dificuldade, o jornal está atravessando uma fase lumi
nar, sob a direção competente do SI. João Carlos Paes
Mendonça, empresário de grande destaque na vida eco
nômica nacional, o qual saúdo nesta ocasião.

O Jornal do Commercio, seguindo os rumos de inde
pendência e isenção que lhe caracterizam a atividade,
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tem contribuído, já por seu empenho na luta em defesa
das causas do Nordeste, para os objetivos que com
preendem o fortalecimento e perenização do processo
democrático e a livre iniciativa em nosso País.

Ao associar-me, com renovado júbilo, aos festejos
de comemoração da importante data. quero congratu
lar-me com todos os que fazem o Jornal do Commercio,
e fazer minhas as palavras proferidas pelo talentoso
homem de imprensa. Dr. Nilo Pereira, proferidas por
ocasião da sessão solene em que a Câmara Municipal
do Recife homenageou o jornal: "Deixo nesta Casa
a mensagem de um jornal novo, rcssuscitado, que mere
ce e merecerá sempre do povo a melhor e mais entu
siástica acolhida em nome da Justiça, Democraçia e
Liberdade".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. 'Presidente, Sr'" e
Srs. Deputados, no dia 20 de março último. a Empresa
Brasileira dos Correios e Telégrafos - ECT. completou
vinte anos de atividade como empr.esa pública, substi
tuindo o antigo DCT - Departamento de Correios
e Telégrafos, o que, em razão da maior flexibilidade
decorrente, possibilitou resultados positivos para as ati
vidades postal e telegráfica brasileiras.

Tanto é qne, durante este período. foram movimen
tados aproximadamente 30 bilhões de objetos postais
e mensagens telegráficas. representando uma média de
1,5 bilhão/ano. E, se traçarmos um paralelo com o início
da década de 70, para não ir muito longe, pode-se cons
tatar o grande desafio enfrentado no sentido de planejar
e implementar uma estrutura operacional capaz de ab
sorver tal crescimento de tráfego. Naquela década.
eram tratados apenas cerca de 200 milhões de obje
tos/ano.

Ressalte-se, ainda, que naquela época o País possuía
apenas perto de 90 milhõcs de habitantes, que postavam
2,2. objetos/ano, contra os atuais 23 objetos per capita.
Com isso, somos obrigados a reconhecer que a ECT
teve papel importante no processo de desenvolvimento
do nosso País, que passou a ser a oitava economia mun
dial.

Observe-se, por outro lado, que no início a empresa
limitava-se a prestar os serviços tradicionais de Cor
reios, mesmo porque a infra-esturutra existente não
permitia passos mais ousados. Contudo, em vista de
condições mais favoráveis de funcionamento, por sua
transformação em empresa pública, ocorreu uma ampla
reformulação no sistema.

Os números abaixo fornecem sua dimensão real:
- instaladas 1.672 agências;
- promovida melhor distribuição do atendimento ur-

bano: 23.968 caixas de coleta e 18.470 Postos de Venda
de Selos;

- interiorização dos serviços através da criação e ins
talação de 5.291 Postos de Correios rural;

- foram adquiridos 2.115 veículos;
-implantada a rcde Postal Aérea Noturna, operan-

do atualmente com 46 aeronaves;
- iniciada a automação operacional de triagem e do

atendimento nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro
e no Distrito Federal.

De outra parte, a nível organizacional. a empresa
promoveu a gradativa introdução de uma mentalidade
baseada em princípios empresariais modernos, substi
tuindo aqueles vigentes na época, condicionados pela
estrutura arcaica, complexa e estática de um órgão do
serviço público, subsidiado pelo Tesouro Nacional. su
jeito ao empreguismo e cheio de entraves burocráticos.

Em vista disso, a ECT, hoje, possui uma estrutura
administrativa compatível com suas reais necessidades
e, como qualquer empresa, é capaz de se auto-sustentar,
dispondo de instrumentos mais eficazes na constante
busca de maior produtividade e melhores índices de
desempenho.

Em síntese, a confiabilidade nos serviços postais e
telegráficos foi restaurada pela formação de uma real
estrutura administrativa, passando, os nossos Correios,
a ser um dos mais eficientes do mundo e a merecer
o reconhecimento de órgãos e pesquisas de opinião pú
blica, através de eventos que merecem destaque espe
cial:

- Associação Brasileira de Marketing Direto - Mé
rito de Marketing pe 1974 por sua excelente atuação
na área do Serviço Público;
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- Instituto Gallup de Pesquisa de Opinião Pública
- instituição nacional de maior credibilidade,

-instituição de maior credibilidade em pesquisa de
opinião pública a nível estadual - Paraná, Paraíba.
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro;

- diversos prêmios internacionais pela qualidade téc
nica e artística do selo brasileiro:

- Exame - Melhores e Maiores de 1986: empresa
de maior produtividade do setor de serviços públicos;

-Exame - Melhores e Maiores de 1987: empresa
de maior produtividade do setor de serviços públicos.

Mesmo assim, conforme nos informou o Presidente
da empresa. Joel Marciano Raouber. a ECT deverá
prosseguir nos seus investimentos na área de informá
tica, visando à ampla integração de suas dependências
através da total automação dos serviços. sempre com
eficiência. competência e seriedade.

Garantiu-me também que continuará enfrentando os
desafios, lidando com criatividade e determinação. As
segurou-me que continuarã buscaudo a modernização
tecnológica da empresa. além da criação de novos servi
ços visando a mercados específicos, atuando em regime
de complementação com outras entidades, visando ao
aumento da produtividade e racionalização de procedi
mentos que deverão marcar o desenvolvimento da ECT
em sua maioridade.

Por tudo isso é que, além de reconhecer os relevantes
serviços prestados pela ECT a toda a comunidade brasi
leira nestes 20 anos de existência, com sua presença
marcante em todos os municípios, vilas. povoados e
distritos do territõrio nacional, facilitando, sobremodo.
as comunicações postais e telegráficas no ãmbito interno
e no exterior, somos levados a acreditar que, pelo que
nos garantiu o Presidente da Empresa, continuaremos
a ter confiança nos nossos Correios. porquc este traba
lho não sofrerá solução de continuidade.

Daí por que me orgulho de registrar, no ensejo, os
parabéns a essa empresa pública, nas pessoas dos seus
dirigentes e de; seu dinâmico e atuante corpo funcional.
qne conseguiu. ao longo desses anos, elevar o conceito
do serviço público brasileiro, sendo inclusive, indicada
e consagrada, mediante pesquisa de opinião pública.
como a empresa de maior credibilidade no cenário na
cional.

Sua atuação, seu desempenho e eficiência honram
o Governo. o Ministério das Comunicações, e sobrema
neira os ecetistas e o povo brasileiro.

O SR. LUIZ GUSHIKEN (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Srs. Deputados.
a greve nacional dos bancários entra hoje em seu quinto
dia, já com algumas mudanças no seu quadro. A Federa
ção Nacional dos Bancos (Fenaban) apresen.tou uma
proposta de reajuste de 30,09% a 41,47% nos pisos
da categoria, comprometendo-se a recomendar a aplica
ção de correções proporcionais nos demais casos. Isto
significa que, caso os bancários aceitem esta proposta,
a greve nos bancos privados poderá terminar amanhã.

O problema se concentra. no entanto. em torno das
negociações com o Governo Federal, uma vez que até
o momento não foi feita nenhuma proposta aos bancá
rios do Banco do Brasil, do Banco Central e da Caixa
Econômica Federal. A orientação do Governo para a
direção destes õrgãos é não negociar. E qual o sentido
desta intransigência? Só existe uma explicação viãvel:
o Governo pretende vencer os bancários pelo cansaço
e assim contribuir para enfraquecer o movimento de
uma das categorias mais fortemente organizadas de todo
o País, tentando, assim, enfraquecer a corrente sindical
classista representada pela CUT.

Estamos diante de uma intransigência incabível, onde
se indentificam facilmente a irresponsabilidade e até
mesmo a má fé. No caso específico do Banco do Brasil,
isto fica ainda mais claro quando se verifica que parte
das reivindicações se referem a matérias já julgadas
pelo TST e descumpridas de forma sistemática pelo
banco, o que coloca os sindicatos de bancários diante
da necessidade de entrar com ações na Justiça. onde.
através de inúmcras artimanhas jurídicas, o banco vem
conseguindo adiar a decisão final e o pagamento dos
direitos dos bancários.

É bastante provável que, caso a direção do Banco
do Brasil respeitasse a lei, esta grcve nem estivesse
acontecendo agora, ou, pelo menos. as reivindicações
estivesscm num patamar muito mais baixo. Entretanto.
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a postura de intransigência e a má fé manifestada duran
te o último período obriga o funcionalismo a defender
seus interesses com a própria luta.

Por outro lado, sabe-se que o Alto Comando das
Forças Armadas estaria se reunindo hojc para analisar
o"problema das greves". Ora. SI. Presidente. Srs. De
putados, estes senhores prestariam um excelente serviço
à Nação se examinassem os balanços das empresas,
o que os levaria fatalmente à constatação dos lucros
exorbitantes que as instituições financciras, principal
mente, vêm tendo neste período. ao invés de insistirem
em atribuir aos trabalhadores. e particularmente àque
les organizados no PT e na CUT. uma responsabilidade
que eles não têm, com relação à crise profunda que
o País enfrenta hoje.

Não resta dúvida de que o Governo pretende criar
um clima de terror que facilite a aprovação de uma
legislação anti-greve. contando para isto com o decisivo
apoio da alta cúpula das Forças Armadas. historica
mente indentificadas com as nossas elites políticas e
econômica.

Para concluir. Sr. Presidente, aproveito a oportu
nidade para repudiar de forma veemente quaisquer atos
de violência em razão dos movimentos grevistas, ve
nham eles de onde vierem, sejam por parte da política.
de agentes provocadores ou de grevistas desavisados.

Da mesma forma considero imprescindível a reaber
tura imediata das negociações entre o Governo e os
bancários do Banco do Brasil. da Caixa Econômica
Federal e do Banco Central. Caso contrário, estará defi
nitivamente caracterizada a irresponsabilidade deste
Governo. tendo em vista os imensos prejuízos resul
tantes de uma greve mais prolongada no setor.

O SR. DARCY DEITOS (PMDB - PRo Pronucnia
o seguinte discurso.) -Sr. Presideute, Srs. Deputados.
trago à reflexão desta Casa aspectos que considero da
maior importância sobre a produção leiteira no País,
que foram objeto de debates no scio da Comissão de
Agricultura em sessão ocorrida na manhã desta quar
ta-feira.

O órgão técnico responsável pelos estudos, discussões
e pareceres sobre temas ligados às atividades rurais,
sejam da agricultura. sejam pecuária, sejam da psicul
tura. sejam de outros ramos da produção animal e vege
tal, hoje com as prerrogativas ampliadas pela nova
Constituição brasileira, não se tem cingido exclusiva
mente às tarefas rotineiras que marcaram durante largos
anos a impotência do Poder Legislativo para participar
diretamente dos rumos da economia nacional e dar en
caminhamento adequado a seus problemas.

Conscientes das suas responsabilidades sob a égide
da Carta Magna de 5de outubro, os membros da Comis
são de Agricultura da Câmara dos Deputados têm alen
tado o seu trabalho numa constante preocupação em
contribuir para atender aos altos interesses da economia
rural brasileira. hoje oprimida por série crise gerada
por dicatônico processo estrutural-conjuntural, como
é o caso da presente análise elaborada por uma Comis
são composta por este Deputado e pelos Deputados
Alyson Paulinelli e Osvaldo Bender.

Nas estruturas obsoletas dos sistcmas que regem as
atividades no campo, desde o modelo de ocupação e
uso do solo. localizam-se as raízes mais remotas dessa
crise. Nos métodos inadequados de assísténcia técnico
financeira, na ausência de planejamento a médio e lon
go prazo que relega soluções definitivas em proveito
de paliativos empíricos situam-se as causas conjuntu
rais. A estas se aliam a inércia política dos governos,
cúmplice útil de poderosos e inconfessáveis interesses
dos grupos empenhados na sustenção de um status quo
incompatível com as exigências de uma Nação com 140
milhões de pessoas. em que se alargam as faixas inteira
mente marginalizadas do processo de desenvolvimento.

Na esteira dessa absurda política. a Secretaria de
Ahastecimento e Preços do Ministério da Fazenda tem
se mostrado insensível à problemática leiteira do País.
Muito mais preocupada com o controle dos preços, a
SEAP descuida-se do abastecimento e. conseqüente
mente. ignora a relação direta entre o nível dos preços
c os custos da produção. Os economistas ora de plantão
praticam a façanha de engessar a economia através de
um artificial represamento da onda inflacionária, como
se as forças incontroláveis desta não fossem. mais adian-



Abril de 1989

te, romper as muralhas de papelão, como já sucedeu,
desastrosamente para o País, com Plano Cruzado.

A degeneração do preço real do leite recebido pelo
produtor pode ser constatada pelos seguintes dados for
necidos pelo IGP da Fundação Getúlio Vargas: em
1980, o produtor rcccbia o equivalente a NCz$ 0,344
por litro; 1981, NCz$ 0,350; em 1.982, NCz$ 0,276; cm
1983, NCz$0,266; em 1984, NCz$0,240; em 1985, NCz$
0,232; em 1986, NCz$ 0,222; em 1987, NCz$ 0,276;
em 1988, NCz$ 0,213; finalmente, em março de 1989,
segundo o mesmo deflator divulgado por aquela funda
ção, o preço caiu para o scu menor índice histórico
dos últimos anos, NCz$ 0,210.

Simplesmente por efeito da lei natural de ofcrta e
procura, era de esperar-se uma resposta negativa da
produção com reflexos indesejados no abastecimento
interno. As autoridades da SEAP preferiram resolver
o problema do índice de preços do mês ao invés de
solucionar definitivamente o problema do abastecimen
to, e fizeram ouvidos moucos às advertêncais dos produ
tores.

Em decorrência da cupidez desses técnicos, assistimos
à queda da produção leiteira e incontornável lacuna
no abastecimento interno.

Na tentativa de superar a crise, o Governo pretende
recorrer às importações do leite em pó, como já o fizera
em outras oportunidades passadas. Desta feita, entre
tanto, depara-se com preços internacionais muito supe
riores aos nacioanais, situação provocada pela escassez
advinda depois que a Comunidade Econômica Européia
(CEE) resolveu abolir sua política de subsídios à produ
ção leiteira, que gera\Ch os consideráveis excedentes co
locados a preços ínfimos no mercado mundial.

Sem melhor inspiração para remover os obstáculos
por ela mesmo criados, a SEAP busca eliminar tarifas
de importação e isentar o produto do rCM, no afâ de
equilibrar o seu custo, importado com o preço do produ
to nacional. Por dominar o colegiado do Conselho de
Política Aduaneira, subordinado ao próprio Ministério
da Fazenda, os profissionais da SEAP lograram eliminar
aquelas tarifas. Porém não conseguiram convencer os
Secretários Estaduais de Fazenda quanto ao lCM.

Recorrem, então, aos subsídios, estimados em qual
quer coisa 'em torno de US$ 25 milhões, para financiar
a defasagem dos preços, valores esses que inevitavel
mente sairão dos cofres públicos para dar cobertura
à inépcia interna e premiar o produtor estrangeiro.

Assinale-se, ainda. que os produtores da Europa e
dos Estados Unidos da América recebem atualmentc
trinta centavos de dólar por litro de leite. Uma planilha
de custo de produção, montada pelos próprios órgãos
governamentais, estima o custo interno em trinta e três
centavos de dólar o valor que deveria ser pago, mas,
incocrentementc, as autoridaqes econômicas teimam
na sustentação de vinte e um centavos de dólar.

O que se vê, em virtude dessa errônea política é
o agravamento do abastecimento e a desarticulação de
um setor da maior importância na alimentação da popu
lação, em especial das crianças, apar de ponderável
papel no contexto econômico do País através dos deriva
dos do leite, como produtos industrializados.

Esperamos, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputa
dos, que o Governo Federal dê ouvidos aos clamores
dos produtores de leite e também seja receptivo às pon
derações que lhe faz a Comissão de Agricultura desta
Casa.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. DORETO CAMPANARI (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, ao dizer-se traído pelo PMDB, o Prcsi
dente José Sarney procurava fingir-se dc vítima, quando
na verdade tem sido, hâ bastante tempo, algoz do parti
do rcsponsável por dois terços dos votos que recebeu
na eleição indireta de Tancredo Neves.

Basta que se relembre a diferença de tratamento dado
aos Ministros do Part!do da Frente Liberal, despedidos
com requmtes de dehcadeza e a indisfarçável grosseria
da falta de explicações com que se livrou dos Ministros
do PMDB.

Agora, a csta altura dos acontecimentos, Sarney só
se impor~a com a liquidação do PMDB, a construção
da ferrOVia Norte-Sul e a futura dobradinha com o filho,
que se candidataria ao Governo do Maranhão, o pai
no Senado.
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O PMDB maranhense evidentemente não lhe dará
legenda e só lhe restará o PFL, com Epitácio Cafeteira
em faixa própria e um peemedebista correndo por fora,
para a vitória.

Desde a primeira cisão no PMDB, com o PSDB de
Mário Covas, Sarncy tem-se encorajado mais, na mano
bra divisionista c, quando insiste em lançar o nome
de Orestes Quércia não é apenas para derrotar Ulysses,
senão também para marcar o atual governador paulista
com o estigma insuportável do apoio do Planalto.

Ninguém hoje, nem Aureliano - desnecessário citar
os oposicionistas Lula e Brizola - acredita na vitória
de qualquer candidato, por melhor que seja, apoiado
por Sarnev.

Por isso- ele vai manobrar na sombra, instilando boa
tos para divulgação da imprensa, armando jogadas e,
no fundo, torcendo pela vitória de Brizola, cuja possibi
lidade de colocação para o primeiro turno fará ressus
citar, com força máxima o parlamentarismo, tanto mais
quanto deixou de ser de dois terços, para transformar-se
em três quintos o quorum para a aprovação de emendas
à Constituição.

Ninguém se iluda; o PSDB é parlamentarista, como
a maioria do PMDB, e o PFL apoiará a proposta, ante
a possibilidade da vitória de Brizola.

Por isso Sarney é, hoje, um presidencialista silen
cioso.

Mas tudo indica que não voltará Senador pelo Mara
nhão.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, os professores das escolas estaduais do ensi
no de l' e/ou de 2" graus, em São Paulo, paralisaram
suas atividades, na campanha reivindicatória que mo
vem, na esperança de sensibilizar o Governo do Estado
para a causa justa de seu pleito salarial.

O diálogo entre as lideranças do professorado paulista
e as altas autoridades governamentais tem progredido
muito pouco.

O magistério paulista resolveu, em grande assembléia
de ontem à tarde, na Capital do Estado, com a partici
pação de numerosa e representativa participação das
escolas do interior, da Grande São Paulo e da Baixada
Santista, prosseguir com o movimento, pelo menos até
a próxima quarta-feira, quando, em nova concentração
da categoria, se decidiní quanto à manutenção da greve
ou volta às escolas para o trabalho. Depende, assim,
agora do próprio governo, uma solução razoável que
permita aos mestres que, além de trabalhadores da edu
cação, são educadores, retomar suas atividades profis
sionais a que sempre se devotam.

Embora a greve deva ser o último recurso a que
devcm recorrer os que dcpcndem de seu próprio traba
lho para viver e sustentar a fam(lia, infelizmente, as
autoridades, em nosso País, ensinam aos trabalhadores
que, sem recorrer à greve, não conseguem nada...

Apelo ao Governo do Estado de São Paulo no sentido
de que abra melhores perspectivas nas conversações
com o profcssorado paulista. No interesse geral do ensi
no, do magistério eda comunidade bandeirante. O ensi
no vale bem um esforço especial dos governantes, pois
dele dependem o descnvolvimento integral do País e
o aprimoramento de regime que queremos democrá
tico.

As bases da remuneração vigente para o início de
carreira, no magistério oficial do Estado de São Paulo,
são insustentáveis. As perspectivas com que o Estado
acena são poucas. Há que adotar uma decisão capaz
de, se não atcnder plenamente o mínimo que o magis
tério reivindica, possa. ao menos, acudir à situação de
aflitiva dificuldade em que se encontram os professores
estaduais, em São Paulo.

É verdade que não há dinheiro que pague o trabalho
de um professor, se considerarmos a natureza do edu
cando, com que ele trabalha, e a transcendência da
obra cducativa. Mas o trabalho do professor tem que
ser pago também com dinheiro, porque o professor
vive inserido num contexto sócio-econômico que ele
não inventou e do qual não pode sair.

O SR. BERNARDO CABRAL (PMDB - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, peço a V. Ex' que determine a transcrição
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nos Anais da Casa de artigo do escritor Marcelo Câma
ra, sob a epígrafe "O assassinato de Cláudio Santoro",
e a este acostado, dando-o como por mim lido nesta
sessão.

ARTIGO A QUE SE REFERE O DEPUTADO
BERNARDO CABRAL:

"O gênio está morto. A chama da criação apagou-se.
Porém o brilho intensíssimo de uma extensa e preciosa
obra musical refulge e continuará iluminando eras, paí
ses e gerações, porque é arte pura, galáxia rica, humana,
verdadeira. Arte brasileira e universal. Uma individua
lidade. Um estilo. Na manhã de uma segunda-feira en·
solarada, o corpo de Cláudio Santoro tombou fulmi·
nado por um infarto do miocárdio. No pódio, diante
da orqucstra, o maestro de batuta em punho, resistiu,
nos últimos dezoito mescs com bravura até os limites
do seu pequeno corpo todo o ódio. toda a vilezà. Seu
grande espírito enfrentou vesânia e inveja venceu in
compreensões, saltou sobre a injúria, suportou humi
lhações c indignidades, sem jamais curvar-se ante a
mentira e o engodo, sem jamais conceder ou render-se
à infámia. Homem reto, sua vida trilhada no Bem, uma
liçáo de amor trabalho e coerência. A propósito, vale
lembrar a resposta de Cláudio aos Guinle, ainda jovem,
no início de uma árdua e vitoriosa carreira de instru
mentista, professor, compositor e regente, quando qui
seram lhe dar o mesmo mecenato que deram a VilIa
Lobos no cxterior em troca da renúncia as suas idéias
políticas: "Agradeço ao interesse dos senhores, mas
a minha consciência náo está à venda".

Santoro caiu de pé, altivo, honrado, regendo, traba
lhando. Cláudio Santoro foi assassinado. O infarto foi
apenas a conseqüência, o instrumento contundente fi
nal, a arma letal que usaram para imobilizá-lo. A inten
ção antiga cra fazê-lo desistir. renunciar, se acovardar
na submissão corrupta, no ócio suícida. Em toda a sua
vida de artista inconformado de fascinante criador, re
pleta de sacrifícios e de vitórias cometidas pelo inigua
lável talento e inexcedível capacidade de realizar, du
rante meio século de fecunda atividade. Santoro jamais
conheceu tanta iniqüidade enfrentou tantos obstáculos,
tanta ignomínia dirigida para anular o seu trabalho
quanto nos últimos doze meses à frente da Orquestra
do Teatro Nacional de Brasília, quc ele criou em 1978.
O último ano foi rcalmente um inferno. Da Diretoria
Executiva da Fundação Cultural, ele só recebeu violên
cia, calúnias, o boicote sistemático, cotidiano ao seu
trabalho. A hipocrisia e a deslealdade estiveram de
plantão vinte e quatro horas por dia. O cerco foi total.
crescente. A ordem era subverter valores, conturbar,
sabotar. O projeto consistia em inviabilizar o trabalho
do maestro a qualquer preço sob qualquer prctexto
das dificuldades para se obter uma fotocópia até as
acusações criminosas de furto e extorsão contra Santo
ro, passando por agressões de toda ordem, como o
rumentos da-orquestra e retenção de convites para con
certos Ou o cúmulo de se proibir que nos programas
da orquestra constasse o nome do seu criador, diretor
e regente. A sordidez contra Santoro atingiu níveis que
somente a criminologia psiquiátrica podc explicar. Ou
talvez a simples retidão de caráter singelamente condc
nar. O cerco ao maestro foi cruel, implacável, sem tré
guas. A burocracia criava a cada manhã, variados tipos
de entraves para que a mesquinharia triunfasse sobre
a seriedade e a competência. E Santoro sofreu. A cada
estocada, respondia com mais trabalho e mais sUCesso,
com doaçáo e mestria, seus instrumcntos de vivência
com superior profissionalismo. Sem capitular jamais,
ele insistiu, não entregou a batuta. Sem rcsignação ele
lutou para que a sua arte e de seus músicos não se
prostituíssem na vulgaridade, em conveniências impro
nunciáveis.

Submetido pela Direção da FCDF a uma tortura cons
tantc, Santoro sofria e reagia. Queriam que ele desis
tisse, mas parar seria o mesmo que anular-se e violentar
sua arte, seus músicos, rejeitar esta cidade quc ele tanto
amou, o povo, que sempre o aplaudiu. As pressões
criminosas que ele vinha sofrendo à frente da Orquestra
foram minando a saúde de Cláudio Santoro, ele que,
um ano antes apresentava excelentes condições para
o trabalho, mantcndo o seu tradicional dinamismo, seu
bom humor, sua invejávcl disposição física c intelectual,
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estudando e compondo diariamente com paixão e entu
siasmo sempre aberto às idéias e aos prõjetos, pronto
a realizar, a construir. Diversas vezes ouvi de Santoro,
ofendido e revoltado, as cnleldades que a Direção da
FCDF praticava contra a dignidade do maestro, contra
a atividade da Orquestra, contra Brasília, contra a Cul
tura. A perversidade chegou às raias do insólito: de
férias na Alemanha em janeiro passado, Santoro com
pôs sua 14' Sinfonia, na Casa de Brahms, em Baden
Badcn, trabalhou para a sua Orquestra obtendo parti
turas e fazendo contatos com' instituições e persona
lidades européias. Retido naquele país por ordem médi
ca, impedido de viajar, ele comunicou o fato por tele
fone à secretária de Cultura do DF, Laís Aderne, que
compreendeu o adiamento do seu retorno ao País. Mes
mo assim o Diretor Executivo do FCDF, num ato mes
quinho, de imponderável baixeza moral, cortou o ponto
de Santoro, fazendo com que ele não recebesse seus
vencimentos. Todo esse massacre psicológico, moral,
físico, entristecia e martirizava Santoro. Certa vez, me
confessou: "Quisera não ter paz para trabalhar. Isto
já seria uma vantagem. Mas o negócio é que não querem
que eu trabalhe". Sempre tentei amenizar o sofrimento
do meu amigo, colocando humor nesses fatos, pedin
do-lhe que não somatizasse tais violências, que saísse
da "possibilidade do soco", de que nos falava Pessoa.
Essas pressões, esses insultos que não atingiam somente
a ele e sua arte, mas a esta cidade, a Cultura Brasileira,
iam martirizando o maestro. Eu mesmo já havia denun
ciado o massacre pela imprensa em outubro passado.
Todos o conheciam, governos, imprensa, artistas, toda
a sociedade. E o algoz instalado no poder se divertia
a valer, com a cumplicidade de seus superiores, amigos
e protetores, autoridades distritais e federais. As provas
incriminatórias documentais e testemunhais são fartais
irrefutáveis e conclusivas. Todos assistiram ao suplício
de Santoro complascentemente, responsavelmente.

Além dessa perseguição covarde a Santoro. outro
fato o magoava intensamente, no próximo dia 23 de
novembro, ele completaria 70 anos de vida e 50 de
ininterrupta atividade artística. Enquanto na Europa
e na América, diversos países preparavam recitais e
concertos de suas obras, muitos eventos internacionais
lhe seriam dedicados, aqui nada acontecia. Até o mês
passado, estavam confirmados convites comemorações
nas duas Alemanhas, na França, URSS, Bulgária, Polô
nia, Hungria, Itália, Cuba, Peru, Venezuela. Eu, o De
putado Bernardo Cabral, o pianista e professor Ney
Salgado e o advogado e ex-secretário da cultura do
DF, D'Alembert Jacoud, elaboramos uma extensa e
bem fundamentada proposta com dezenas de sugestões
para quc o aniversário de Santoro fosse dignamente
celebrado em sua Pátria. O documento foi entregue
no início de dezembro ao Ministro da Cultura, José
Aparecido, solicitando que o MinC coordenasse o pro
grama, já que os eventos previstos (concertos, ópera,
edições de livros e discos, recitais, ballet, concursos,
mostra de cinema etc) seriam da iniciativa privada e
não custariam de nada ao Estado brasileiro. Santoro,
apesar dos apelos renovados, morreu sem uma resposta
pelo menos uma manifestação do Ministro sobre a pro
posta. Essa indiferença do Governo do seu país (ao
contrário dos estrangeiros) o entristeceu, Santoro era
esquecido. A expectativa aumentou ainda mais, por
que, há cerca de quarenta dias, eu pessoalmente, entre
gava à secretária Laís Aderne, cópia da proposta, para
que também o Governo do Distrito Federal se manifes
tasse a respeito ou ao menos provocasse o pronuncia
mento do MinC. Quem assumiria a coordenação dos
eventos? O Mine ou o GDF? Ou o Estado brasileiro
vergonhosamcnte se omitiria? (Como de fato ocorreu).
Uma resposta de Laís Aderne era a última esperança
para o maestro, a única possibilidade do Estado brasi
leiro dar sinal de vida. Enquanto isso o Gabinete do
Gorbachev telegrafou a Santoro colocando a estrutura
do Estado soviético à sua disposição para comemorar
seu aniversário. Patético! Infelizmente Santoro morreu
ouvindo apenas, aqui e ali, no seu País, conjecturas,
intenções. Nós seus amigos, artistas e admiradores já
estávamos decididos a partir para as comemorações sem
a participação do Estado brasileiro. Dias antes de mor
rer vencido na tentativa de, por telefone marear uma
audiência com o Ministro da Cultura, Santoro telegra
fou-lhe, interrogando Aparecido sobrc a possibilidade
de um apoio para a encenação de sua ópera "Alma"
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que agora, será montada por Fernando Bicudo, com
ajuda do Governo do Amazonas e direção de Sérgio
Brito.

"O maior músico brasileiro" na opinião de Francisco
Mignone. "O mais competente, o espírito contempo
râneo da música", para o Prof. Koe1lreutter. "O Mozart
da Música Brasileira", para o crítico Antônio Hernan
dez de O Globo; enfim para todos nós ao lado de Villa
Lobos, o mais importante compositor brasileiro, o mais
conhecido e executado no exterior o genial amazonense,
brasiliense, brasileiro e universal Cláudio Santoro acaba
de ser literalmentle assassinado na Capital do seu País.
Assassinado pelo estado brasilero que ora contribuiu
ora se omitiu na ação criminosa. O ofieialismo burro
menor, mesquinho, míope, insensível, asnal; o poder
com seus lacaios cretinos e arrogantes perpetraram a
chacina Santoro, que nunca pediu emprego a governo
e sempre procurou trabalho (lembremos dele na França,
pobre e em dificuldades, recusando dc JK o cobiçado
cargo de Adido Cultural em Paris por estrita coerência
político-ideológica) que nunca aceitou privilégios e be
nesses de governos, acabou sucumbindo na sua própria
terra vítima do Estado do seu próprio País, que só
tinha a lhe dever pela grandiosa obra que tanto honrou
glorificou e promoveu o Brasil nos quatro cantos do
mundo. Morreu pobre sem posses deixando para o mun
do uma obra ciclópica eterna.

Mais que um apaixonado, mais que um herói para
compor, reger. ensinar como escreveu o crítico Luiz
Paulo Horta, do JB, Santoro sempre foi um exemplo,
um símbolo de amor à Música, de trabalho pela Arte,
pela Cultura, pelo seu país. Hoje ele é um mártir da
Cultura brasileira imolado que foi pela sua arte, pelo
seu fazer um mártir que tomou com toda a sua geniali
dade a sua sublime e perturbadora estética o seu huma
nismo arrebatador em criar, expressar-se, viver e doar
se com a Música, na Música pela Música num país cha
mado Brasil.

Na tarde de terça-feira, enquanto os músicos da Or
questra do Teatro Nacional se superavam em lágrimas
tocando na missa de corpo presente de Santoro, no
Panteão da Liberdade como uma última homenagem
ao mestre num espetáculo de divinização da dor e da
arte, de emoção contagiante, jamais acontccido em Bra
sília - na FCDF às portas do Gabinete do seu Diretor
Executivo as bandeiras do Brasil e do Distrito Federal
tremulavam a mastro inteiro, festivamente, e o expe
diente era normal, demonstrando que o desrespeito ofi
cial a Santoro pontificava mesmo após a sua morte."

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se
ao

v - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Felipe Mendes

O SR. FELIPE MENDES (PDS - PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, passados mais de seis meses da promulgação da
Constituição Federal, decidi retomar, desta tribuna. a
análise de alguns temas discutidos durante as diversas
fases dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituin
te. São temas quc continuam merecendo a atenção de
todos quantos realmente se preocupam com os destinos
do Brasil.

A Nação tem vivido, neste período, uma grande frus
tação por não ter colhido ainda os frutos tão esperados
- e por muita gente tão prometidos - da nova Carta
Constitucional.

As mudanças não podem ser facilmente sentidas em
pouco tempo. dizem uns. Outros respondem justifican
do que nenhum dispositivo constitucional foi regula
mentado, nem mesmo aqueles cujo prazo estabelecido
no texto já foi ultrapassado.

Há os que respiram aliviados justamente porque,
diante de detcrminados dispositivos, acham melhor não
os regulamentar tão cedo.

A nova ordem constitucional, independentemente do
àngulo ideológico da análise, traz inúmeros direitos e
garantias pelos quais o cidadão e a sociedade poderão
exercer controle sobre o estado, para não citar aqueles
que foram introduzidos ou ampliados para usufruto di
reto do cidadão.

Discutiu-se muito, na época, o custo financeiro de
alguns direitos. Dizia-se, por exemplo, que o Estado

Abril de 1989

não poderia proporcionar essa conquistas em face da
crônica escassez de recursos, já insuficientes para o cum
primento dos compromissos existentps.

Na verdade, mesmo os direitos chamados não onero
sos ao Estado ainda estão muito distantes do alcance
do cidadão comum, seja por acomodação em recla
má-Ias, seja por inércia da burocracia estatal, que reluta
em cumpri-los, ou, ainda, porque não foram votadas
as leis complementares e ordinárias que irão explicar
melhor como alcançá-los.

Desejo aqui repetir, por oportuno - creio - trecho
de discurso que fiz desta mesma tribuna em 16-9-87,
auando afirmei que o reordenamento constitucional do
País deveria dar resposta convincente a âuas perguntas
que, no meu leigo entendimetno. resumiriam os nossos
trabalhos como constituintes: que sociedadc desejamos
ser? Que governo desejamos ter?

Todos concordam, ou a imensa maioria concorda,
em que desejamos ser uma sociedade livre, desenvol
vida, justa, solidária. plural e democrática. Há quem
eventualmente não pense assim, o que s6 faz reforçar
o pensamento da maioria, que deseja o pluralismo de
idéias, o regime democrático e o desenvolvimento com
justiça social e liberdade.

Para alcançarmos os ideais da Nação, torna-se indis
pensável definirmos os meios, ou seja, que governo
desejamos ter.

Houve um consenso de que o regime de governo
desejado é a República, cmbora tenhamos remetido
à consulta popular, em 1993, a palavra final.

Com relação ao sistema de governo, presidencialista
ou parlamentarista, a discussão foi reaberta: talvez por
que as circunstâncias em que foi mantido o presiden
cialismo, que deixaram dúvidas quanto ao acerto da
decisão, ou talvez porque a crise política se tem agra
vado, o certo é que o plebiscito marcado para 1993
de repente parece longínquo demais.

Entretanto, a segunda pergunta - sobre que goveno
4esejamos ter - não se esgota no sistema ou no regime.
E preciso definir o tamanho do governo e, principal
mente, que rumos deve procurar para cumprir suas fun
ções e proporcionar a todos os objetivos definidos como
os ideais da Nação.

Em outras palavras, a Constituinte decidiu que o go
verno deveria ser "maior", ao conferir-lhe novas atri
buições, e ainda determinou, ecoando os anseios da
Nação, que o governo deveria ser "melhor", uma vez
que propiciou à sociedade instrumentos de pronto con
trole sobre os atos dos governantes.

Isto significa uma limitação do poder, ou uma descen
tralização do poder, do Estado para a sociedade. Ficou
decidido, também, que haverá uma descentralização
do poder federal para os poderes estaduais e municipais,
com a nova repartição dos recursos c a transferência
de funções entre os diferentes níveis da administração
pública.

Deve-se acrescentar, ainda, o novo ponto de equilí
bno entre os três poderes. ganhando o Legislativo e
o Judiciário, e perdendo o Executivo.

Do ponto de vista das atribuições, todos os três níveis
de governo e todos os três poderes cresceram em tama
nho, mas do ponto de vista dos recursos financeiros
todos diminuíram: uns, em termos absolutos, outros,
em termos relativos, quando confrontados com as novas
atribuições.

Por outro lado, o tamanho do governo não é medido
pelo seu orçamento, nem pela relação com o produto
interno bruto, mas pela capacidade de interferir na vida
cotidiana das pessoas. Esta interferência. como sabe
mos, não tem sido eficaz nem mesmo nas funções pró
prias do governo, como educação básica. saúde pública
e segurança.

Nestes quase sete meses temos vivido uma sucessão
de conflitos, críticas e reclamações, de toda parte, mui
tas vezes em decorrência do que a Constituição diz
ou deixou de dizer, mas quase sempre é esquecldo o
fato de que esta etapa da vida nacional não poderia
ser tranqiiila.

Seria difícil operar o reordenamento institucional do
País, complexo e desigual, em tempos de normalidade
econômica. Logo, está sendo quase impossível, diante
da crise que se agrava, implementar as mudanças dita
das pela Constituição.
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Em novembro passado, o povo manifestou-se dife
rentemente de novembro de 1986. Após o resultado
da eleição de uovemrno vindouro, será outro o pensa
mento da Nação, seja qual for o presidelJte eleito.

Muitas das decisões que tomamos como Constituin
tes, por mais que tenham sido fiéis ao pensamento dos
eleitores de 1986, provavelmente não refletirão o que
pensam os eleitores de 1989.

Não me refiro aos dispositivos constitucionais que
reafirmam os ideais da Nação, nem aos direitos e garan
tias fundamentais.

Refiro-me aos dipositivos que instrumentalizam a
realização dos anseios nacionais e individuais.

Estou convencido de que o sistema de governo precisa
ser rediscutido antes de 1993. Em outras palavras, é
'preciso uma resposta melhor à pergunta sobre que go'
vemo desejamos ter.

Votei no presidencialismo pela simples razão de dis
cordar da data de implantação do parlamentarismo con
tida na outra alternativa. Não concordei com a mudança
do sistema imediatamente à sua aprovação, nem concor
daria com outra data senão após as próximas elciçóes
parlamentares.

Eu não poderia, como não posso, alterar a missão
para a qual fui eleito, logo eu não poderia nem posso
alterar o mandato de terceiros.

Há várias propostas de emenda constitucional que
ensejam a reabertura dos debates sobre o sistema de
governo. Propõe-se antecipar o plebiscito de 1993 para
1989, junto com a eleição presidencial de novembro,
ou para o próximo ano, junto com as eleições parla
mentares.

Defendo a idéia de que a melhor oportunidade será
no próximo ano, coincidindo com as eleições para a
renovação do Congresso.

É pr~ciso definir logo esta questão, que é mais impor
tante do que uma simples repetição do confronto entre
presidencialistas e parlamentaristas. Trata-se de con
cluir a obra constitucional com os necessários retoques,
seja qual for o resultado do plebiscito.

O Presidente da República, eleito em novembro, não
terá neste Congresso, a priori , a representação parti
dária correspondente aos votos recebidos diretamente
dos seus eleitores. A campanha presidencial depcnderá
menos do apoio dos atuais detentores de mandato eleti
vo - deputados, senadores, prefeitos, governadores
e vereadores - do que de sua mensagem direta ao
povo.

Os conflitos existentes hoje entre Executivo e Legisla
tivo; estribados ou não em interpretações da Consti
tuição, deverão continuar ao longo de 1990. A solução
dos problemas econômicos e sociais do País ficará retar
dada.

De qualquer modo, espero que o apoio do Congresso
ao futuro presidente venha ser resultado de entendi
mentos em torno de um programa mínimo de governo
até a eleição do novo Congresso, em vez da habitual
migração partidária que tem ocorrido menos por convic
ção ideológica do que por intcresses ocasionais.

Seja quem for o eleito, impõe-se que o próximo ano
não tenha um quadro institucional ainda mais favorável
às crises econômicas, política e social.

Tenho receio de que o futuro presidente não encontre
base parlamentar neste Congresso; ou, se a conseguir,
temo que não possa mantê-Ia após 1990.

Por isso, dcfendo a proposta de antecipação do plebis
cito sobre o sistema de governo, para realizar-se junta
mente com as eleições parlamentares de 1990.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Jesualdo Ca
valcanti.

O Sr. Jesualdo Cavalcanti - Nobre Deputado Felipe
Mendes, ouço-o com muita atenção. V. Ex' está abor
dando um tema, não resta dúvida, da maior oportu
nidade. A antecipação do plebiscito talvez redunde na
ampliação daquela frustração aqui referida por V. Ex',
isto porque, depois de toda essa discussão cm torno
de temas palpitantes, na fase de claboração do texto
constitucional, o povo brasileiro criou expectativas no
sentido de que seus problemas finalmente seriam resol
vidos. Suscitando-se agora a antecipação do plebiscito
não estaríamos aprofundando essas frustrações, 'uma
vez que nós estaríamos desviando da elabaração das
leis complementares e ordinárias para a discussão de
um tema apaixonante, mas que já mereceu a rejeição
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por parte deste Congresso, na fase Constituinte? Esta
é a indagação que faço, louvando V. Ex' pela iniciativa
de nos estar brindando, nesta tarde, com este belo pro
nunciamento.

o SR. FELIPE MENDES - Agradeço a V. Ex', no
bre companheiro de idcais comuns Jesualdo Cavalcan
tii, o aparte. Na verdade, minha postulação é no sentido
de que o plebiscito sobre o sistema de Governo ocorra
juntamente com as eleições parlamentares de 1990. Di
rei a seguir que há vantagens nessa coincidência, uma
vez que teremos melhor identificação entre candidatos
e elcitorado, podendo-se não só discutir as propostas
de cada candidato, mas sobretudo debater com eles
os melhores caminhos para a solução deste que, no
nosso entender, é o principal problema do País no mo
mento, a definição do tipo de governo que precisamos
ter para que sêjam solucionados os problemas nacio
nais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizia eu que nas elei
ções parlamentares de 1990, que poderiam realizar-se
juntamente com o plebiscito, teríamos quatro resulta
dos possíveis: confirmação do presidencialismo, com
o Governo em maioria no novo Congresso; confirmação
do presidencialismo, mas ficando o Governo em mino
ria no Cogresso; aprovação do parlamentarismo, com
o Governo elegendo a maioria dos deputados e scnado
res; e aprovação do parlamentarismo, com o Governo
em minoria.

No primeiro caso, será necessária a adaptação da
Constituição, tendo em vista a existência de princípios
parlamentaristas no atual texto. Não deverá haver difi
culdades, dada a maioria a favor do presidente. Mas,
na segunda hipótese como superar o impasse?

Na terceira hipótesc, não haverá problcmas para que
o Congresso e o Executivo encontrem o melhor texto
para a emenda constitucional.

Na última alternativa possível também não deverá
haver impasse, pois a solução poderia ser obtida me
diante uma coalizão de partidos para a formação do
Gabinete.

Portanto, a manutenção do plebiscito em 1993 pro
longará a crise política por mais três anos e ainda deixará
o próximo ano com menos possibiliGades de um grande
acordo nacional a ser liderado pelo presidente eleito
em novembro próximo.

A década de 90, que deve ser a da retomada do
crescimento econômico e do processo de desenvolvi
mento social, poderá ser tão conflituosa no aspecto polí
tico como tem sido a década de 1980.

Uma outra vantagem da coincidência - chamo a
atenção do nobre Deputado Jesualdo Cavalcanti é que
a campanha eleitoral será marcada por maio interação
entre candidatos e eleitores. Os primeiros não apenas
pedirão votos, e estes não dirão SIM ou NÃO.

OS candidatos não apenas discursação, mas discutirão
com os elitores as idéias para se chegar a um governo
melhor. "

O próprio Presidente da República dirá à Nação,
rcpctindo suas plataformas, qual é o Congresso de que
precisará. O povo confirmará, ou não, o voto dado
anteriormente ao Presidente.

A partir de então poderemos ter partidos políticos
fortes, pois os candidatos defenderão não apenas suas
idéias, mas também as idéias do seu partido, e só haverá
dois resultados: os que ficam com o Governo e os que
ficam contra o Governo.

Receio que os próximos anos repitam os erros e os
conflitos de 1988 e 1989.

O atual Governo começou com ampla maioria no
Congresso. Hoje, presenciamos esta Casa manter veto
do Presidente a lei aprovada por iniciativa deste mesmo
Congresso; lideranças do Governo orientam sua ban
cada para rejeitar veto presidencial, atendendo a reco
mendações de setores do próprio Governo.

Medidas Provisórias são editadas modificando as an
teriores, porque houve erros ou porque houve acordo
com o Congresso. São provisórias não até sua promul
gação como lei, mas até que outra medida seja tomada.

Nem o Congresso nem o Executivo tomaram inicia
tivas para discussão e aprovação de leis complementares
ou ordinárias.

Em nome da "democracia" e da "participação popu
lar", grupos organizados de manifestantes agridem, das
galerias, os Parlamentares em plenário; outros, insul-
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tam e ameaçam Senadores à saída de reunião em uma
das Comissões; na Câmara, presenciei manifestantes
interroperem, com palavras de desordem, o depoimen
to de um Ministro de Estado.

As críticas da imprensa, muitas vezes justas e constru
tivas, por vezes são genéricas, e todos ficam sob sus
peita.

A revista Veja, edição de 12 do corrente, afirma:

"O problema maior que atrai críticas sobre o
Legislativo está relacionado com o mau comporta
mento dos Parlamentares diante das exigências prá
ticas."

Por que não se diz "o mau comportamento de Parla
mentares"? Jornalistas experimentados não desconhe
cem a função gramatical do artigo definido.

Há dias, o jornal O Estado de S. Paulo, na coluna
"Canal 3", publicou nota denunciando que "um Depu
tado do Nordeste" havia proposto negociatas a determi
nado funcionário do !Bc. Por que não revela o nome
do Deputado, se a presumida fonte é o prórpio funcio
nário, e por que a referência ao Nordeste?

Como foi escrito, num e noutro exemplo, todos foram
atingidos.

De qualquer modo, é melhor uma critica injusta,
ou generalizada, do que o silêncio da imprensa; é me
lhor haver manifestantes no Congresso, pois isto é sinal
de que a democracia, mesmo com suas toleràncias, ain
da resiste.

O Brasil oficial, remodelado pela Constituição, está
em desacordo com o Brasil real.

Espero, fervorosamente, que o futuro Presidente e
o futuro Congresso não prolonguem a frustação do po
vo, que já não se conforma com a retórica populista.

O Brasil não pode continuar à deriva. Nos últimos
anos, os dicursos oficiais e o noticiário da imprensa
têm tido o melancólico e monocórdio tom das crises
que não se resolvem.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Felipe Mendes o Sr.
Wilson Campos, 2' Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Melo,
Suplente de Secretário

o SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o Sr. João de Deus Antunes (Pausa.)

O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PTB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Governo Federal está anunciando a ocor
rência de uma nova safra agrícola recorde, com a produ
ção de setenta milhões de toneladas de grãos, um fiel
resultado do profundo esforço que continuam a realizar
os produtores rurais, a despeito das crescentes dificul
dades por que passa o setor.

O País atravessa certamente a pior crise de sua Histó
ria, cujo contínuo agravamneto conduz a Nação perigo
samente a um impasse de conscqüências imprevisíveis.

Na origem de nossos problemas situa-se evidente
mente a política econômica desenvolvida ao longo dos
últimos anos, calcada notadamente na transferência de
recursos, das classes trabalhadoras e de segmento da
produção básica para determinadas áreas, em especial,
o mercado financeiro tipicamente especulativo, e daí
para o exterior.

A insensibilidade dos sucessivos governos das últimas
décadas, ainda presente na atual administração, pcrmi
tiu que o Brasil pcrcorresse caminho inverso ao da voca
ção e interesse do nosso povo.

Nossos indicadores econômicos e sociais revelam ab
surdos retrocessos em praticamente todos os setore.
A participação da força de trabalho na composição do
PIB brasileiro, por exemplo, reduziu-se a pouco mais
de trinta por cento, enquanto a maioria dos países que
construíram efetivo processo de desenvolvimento man
tém o montante da massa salarial participando entre
60% e 70% do respectivo produto interno. Por outro
lado, é evidente a atual conjuntura recessiva, com acen
tuadas quedas nos índices da produção industrial, em
face do baixo nível de investimentos, cujas principais
conseqüências são o atraso tecnológico, via obsoletismo
de nosso parque industrial, e a crescente liberação de
mão-de-obra.
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Enfim, Sr. Presidente, as autoridades brasileira res
ponsáveis pela administração de diretrizes à regulação
das variáveis econômicas demonstram maior interesse
em seguir a orientação do Fundo Monetário Interna
cional e dos bancos credores de nossa dívida externa
do que em formular programas baseados nas alterna
tivas capazes de retomar o nosso desenvolvimento me
diante justa distribuição de rendas.

Nesse contexto, a Agricultura nacional experimenta
situação se absoluto paradoxo: apesar de contribuir ca
da vez mais com substanciais parcelas na formação do
produto nacional e registrar crescimento nas recentes
safras, continua a padecer da ausência de definições
claras, objetivas, duradouras, que caracterizassem uma
verdadeira política de longo prazo para o setor.

O agricultor brasileiro vive em absoluto estado de
preocupação e insegurança, não propriamente em razão
dos riscos de ordem climática, estes devidamente inte
grados à penosa atividade na lavoura. O seu sentimento
de desencanto e frustação relaciona-se às incertezas
quanto ao futuro mais imediato, provocadas por uma
atuação governamental instável, imprevisível até, con
traditória em sucessivos procedimentos. que, em não
poucas oportunidades, pronuncia a intenção de adotar
medidas de estímulo à produção, para em seguida decre
tar bruscas alterações que inviabilizam a continuidade
do trabalho e a própria consecução do que fora plane
jado no meio rural.

O agricultor brasileiro persiste em manter sua lavoura
por dedicação e amor à terra, às origens, ao trabalho,
à nobre missão de proporcionar alimentos, gerar rique
zas e divisas ao País, porque, na verdade, ele não sabe
por quanto irá vender seu produto, quanto irá pagar
de juros pelo crédito, nem mesmo se terá financiamento
para custeio e investimento.

A única coisa certa na agricultura brasileira, hoje,
é que os ajustes nos preços dos insumos são sempre
muito superiores aos dos valores fixados para pagar
a sua produção.

O agricultor brasileiro, juntamente com o assalariado
urbano, tem sido a vítima preferida das flutuações con
junturais da nossa economia. Os pacotes de medidas
denominadas de combate à inflação identificam-se, na
própria estrutura e fundamentação, pelo propósito de
imporem a salários e preço agrícolas a condição de úni
cos preços congelados, como se fossem eles os respon
sáveis pela existência e perseverança das elevadas taxas
inflacionárias.

Infelizmente, o Governo insiste em desconsiderar o
que a Nação inteira reconhece: o excelente desempenho
da agricultura nacional, que contribui diretamente com
cerca de 15%, e indiretamente com 40%, na formação
do PIB, enquanto no total das nossas exportações o
chamado setor primário da economia possui representa
tividade direta de 35%, e indireta, de mais de 50%.

A agricultura constitui-se no motor que desenvolve
c sustenta a atividade econômica, viabilizando o desen
volvimento geral através da geração de riquezas.

Aspecto importante na participação do produto agrí
cola no resultado da balança comercial brasileira é que
a agricultura, ao contrário da indústria, praticamente
não realiza importações, garantindo, com isso, resulta
dos altamente favoráveis nas contas totais do relaciona
mento comercial com o exterior.

É preciso atentarmos para o grave desequilfbrio exis
tente entre a produção de energéticos e de exportáveis
em relação às colbeitas voltadas para o abastecimento
do mercado interno.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Congresso Nacio
nal tem a responsabilidade de elaborar uma lei agrícola,
cumprindo preceito fixado pela nova Constituição. Uma
lei que compatibilize os interesses de agricultores, em
presários da agroindústria e consumidores, pelo estabe
lecimento de regras que neutralizem a tentação política
de intervenção governamental no mercado para, por
exemplo, derrubar preços, como ocorre freqüentemen
te no Brasil.

Por outro lado, a lei agrícola deve enfatizar condições
especiais de estímulo à produção e comercialização de
alimentos básicos, como arroz, feijão, milho, mandioca,
óleo de soja, carne e leite, exatamente os produtos
mais atingidos pela improvisação das providências go
vernamentais.

A fim de conceder suporte à produção, o crédito
deverá ser direcionado prio'ritariamentc ao custeio das
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culturas mais significativas para o abastecimento inter
no, restringindo-se a alocação de recursos às operações
de financiamento a outras lavouras, sempre que se veri
ficar insuficiência de dinheiro.

Aliás, o crédito à agropecuária tem sido um capítulo
todo especial nesse clima de incertezas que afeta direta
mente o setor.

A discussão sobre as condições de financiamento ao
plantio e a investimentos normalmente recebe no Go
verno conotação própria da visão monetarista, segundo
a qual O crédito agrícola deve ter custo integral de mer
cado, ou seja, igual a qualquer outra operação finan
ceira, sob a alegação de que os subsídios agravariam
o déficit e a dívida pública.

Ora, mesmo tendo ocorrido forte dedução dos subsí
dios concedidos ao setor, a dívida mobiliária interna
cresceu geometricamente, com mais vigor ainda depois
de editado o Plano Verão, a partir do qual as elevadas
taxas dc juros da especulação financeira levaram a pro
jetar-se o montante desse endividamento, em 1989, a
cerca de 40% do PIE, portanto, em torno dc 125 bilhões
de dólares.

Até o final da década passada, o sistema de crédito
rural funcionava perfeitamente, porque se fundamen
tava em emissões de moedas necessárias ao andamento
da economia e nos recolhimentos compulsórios, junto
ao Banco Central, referentes aos depósitos a vista na
rede bancária.

Ora, tais recursos, a custo zero para o Governo, eram
repassados à agricultura, com juros relativamente bai
xos e, evetualmente, com correção monetária apenas
parcial, o que, obviamente, não implicava aumentos
no déficit público.

Na contabilidade do Governo, porém, a relação era
feita considerando-se a taxa de juros do crédito agrícola
com a taxa de inflação, sendo a diferença lançada como
déficit das contas públicas. Na verdade, não havia dife
rença, uma vez que se mantinha a custo zero esse dinhei
ro do recolhimento compulsório dos bancos.

O Governo, desde 1986, preferiu alterar substancial
mente o sistema, invertendo a ordem de prioridade.
Instituiu juros reais e correção monetária nos financia
mentos rurais, e passou a remunerar depósitos feitos
pelos bancos com os mesmos rendimentos da caderneta
de poupança.

Ou seja, se até então a intervenção governamental
se limitava exclusivamente à fixação dos preços míni
mos, o que já era muito, após 1986 aumentaram os
problemas da agricultura, dado que, além da continuada
defasagem dos seus preços em confronto com os rea
justes nos custos dos insumos e de todos bens, o finan
ciamento à lavoura se tornou probitivo, em virtude d_os
juros escorchantes e à correção monetária.

Lamentavelmente, o Brasil não aproveita bons exem
plos de países desenvolvidos, os quais continuam a ga
rantir para a gropecuária incentivos creditício~, sobre
tudo porque reconhecem nas peculiaridades do setor
a absoluta necessidade de condições especiais de finan
ciamento.

A despesa orçamentária dos Estados Unidos em
apoio à agricultura, por exemplo, cresceu seis vezes
entre 1982 e 1986, tendo alcançado, em 1988, um total
de 25 bilhões de dólares, muitíssimo superior ao volume
gasto em 1980, dc 2,8 bilhões de dólares.

Na Comunidade Econômica Européia, os produtores
chegaram a receber dos seus governos até 200% acima
dos preços vigentes no mercado internacional, enquanto
no Japão o subsídio é ainda maior, de quase 1.000%
em muitos casos.

Aqui, além de perder o subsídio anteriormente embu
tido no crédito, o produtor continua a receber um preço
mínimo estabelecido, quase sempre, em valores subesti
mados.

Esses são parâmetros que norteiam a competição de
produtos brasileiros com os de nações desenvolvidas,
clara desvantagem cuja eliminação promoveria ainda
melhor resultado no esforço brasileiro em conquistar
novos e promissores mercados.

Quanto à comercialização interna, Sr. Presidente,
ponto de vital importância no êxito de qualquer pro
cesso produtivo, embora me pareça absolutamente salu
tar que se diminua a presença do Estado, torna-se fun
damental a existência de dois estoques públicos, um
com característica tipicamente de reserva, formado
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através de aquisições oficiais para garantir o preço míni
mo estabelecido para cada produto. O outro estoque
terá o objetivo de atender a situações de emergências,
em casos especiais de escassez, quando os preços de
mercado extrapolarem limites bem definidos.

Em qualquer caso, o aproveitamento dos estoques
deve seguir, como orientação básica. não somente o
pressuposto de atender às necessidades de abastecimen
to, mas também o de evitar processo especulativo nos
preços. Trata-se da desejável conciliação entre o valor
adequado a ser pago ao produtor, que satisfaça a cober
tura dos custos e inclua necessária margem de rentabi
lidade, e o preço final para o consumidor.

Não é mais possível continuar convivendo, por exem
plo, com a presente situação em que o preço dos alimen
tos tem peso considerável na constituição dos índices
do custo de vida, sem proporcionar a devida remune
ração a quem os produz, uma vez que, por deficiência
nO sistema de comercialização, parcelas significativas
do custo são absorvidas pela intermediação e pelos
agentes financiadores das várias etapas do ciclo produ
tivo.

Mas, antes que vigore a nova lei agrícola, urge uma
clara definição a nível governamental, através de crité
rios justos, pertinentes, que estabeleçam preços míni
mos conforme a nossa realidade e que garantam rccur
sos, em volume, custos e tempo adequados, para o
custeio das safras, de modo que o agricultor possa efeti
vamente programar suas atividades e, sobretudo, cum
pri-las, bem como todos os compromissos inerentes ao
seu trabalho.

A manter-se o atual clima de incertezas, e desconsi
deração para com a agricultura, caracterizado sobrema
neira por cortes nas verbas destinadas ao custeio das
lavouras e à realização de investimentos de infra-es
trutura, e ainda por preços não condizentes com a com
posição de custos, teremos seguramente o contínuo
agravamento do êxodo rural, única alternativa do agri
cultor empobrecido, cujo desespero o obriga a levar
sua família para a periferia das cidades, onde ela passa
a integrar novos bolsões de miséria, sem habitação,
possibilidades de emprego, nem acesso a serviços públi
cos fundamentais.

Durame o discurso do Sr. João de Deus Antunes
o Sr. José Melo, suplente de secretiÍrio deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paes de
Andrade. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Tem
a palavra o Sr. Jesualdo Cavalcanti (Pau~a.) .

O SR, JESUALDO CAVALCANTI (PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Prf~sidente, inicialmente eu
gostaria de saudar os triangulinhos pela luta que em
preendem há mais de cem anos para a formação do
Estado do Triângulo.

Na fase constituinte votei a favor da criação desse
Estado, Recentemente, votei favoravelmente ao Proje
to de Decreto Legislativo, de autoria do eminente De
putado Chico Humberto, na Comissão de Constituição,
Justiça e Redação. Hoje., certamente, haverei de contri
buir com meu voto para que esta centemíria aspiração
do povo daquela região das Minas Gerais possa tornar
se fato concreto. (Palmas prolongadas.)

Sr. Presidente, Srs. Deputados, rompendo um jejum
que se prolongava por quase 30 anos, o povo brasileiro
finalmente vai escolher, por via direta, o futuro Presi
dente da República.

Marca esse longo período de abstinência política um
amplo e contrastante universo de realidade econômicas
e sociais. No plano econômico, o Brasil de princípios
da década de 60 muito difere do Brasil no alvorecer
dos anos 90. Tanto que não há necessidade de arrolar
indicadores para provar que conseguimos tranformá-Io
na oitava potência mundial em capacidade produtiva.

Paradoxalmente, no entanto, não fomos capazes de
conceber um modelo de desenvolvimento menos acum
pliciado com a crueldade e a selvageria das injustiças
sociais.

Diante da progressiva deterioração da vida do brasi
leiro, já não se fala mais na injustiça da pobreza, pois
mais injusto do que o estado de pobreza é o estado
de indigência.

O Prof. Maurício Romão, da Universidade Federal
de Pernambuco, estima que 62 milhões de brasileiros
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ganham menos que o salário mmlmo. Considerando
que o nosso salário mínimo, nos dias de hoje, não atinge
30 dólares, sendo um dos mais baixos do mundo, de
preende-se que metade da população brasileira não ga
nha o suficiente sequer para sobreviver.

Somos, portanto, mais do que de pobres, um país
de indigentes, doentes, famintos e maltrapilhos.

Já se vê o modelo de desenvolvimento que conse
guimos produzir à custa do garroteamento das liber
dades democráticas ao favorecer a opulência que alguns
condenou a metade da população a condições subu
manas de vida, tanto do ponto de vista material como
do ponto de vista político.

Tão degradante quanto a pobreza material é a pobre
za política. Se aquela consiste na falta dos bens indispen
sáveis à sobrevivência humana, a pobreza política se
caracteriza pela negação dos mecanismos pelos quais
as pessoas pos~am conquistar seus direitos.

Daí a lição 'de Pedro Demo: "ser pobre não é apenas
não ter, mas ser coibido de ter".

Por outro lado, estima o Prof. Romão em 20 bilhões
de dólares os recursos de que necessitamos para resgatar
a dívida social de curto prazo existente no País e, com
isso, assegurar a essa massa de brasileiros o padrão
de vida que possuía em 19801

Ora Sr. Presidente e Srs. Deputados, 11 bilhões e
quinhentos milhões de dólares estamos condenados a
pagar neste ano aos credores internacionais, a título
de juros da dívida externa. Mais de 50 bilhões já paga
mos nos últimos cincc> anos!

O rei está nu, poi~a oitava economia do mundo
só produz para pagar juros. E quanto mais paga mais
aumenta a dívida. Há cinco anos ela alcançava 60 bi
lhões de dólares. Hoje 115 bilhões. E amanhã, de quan-
to será? .

Se esse endividamento vertiginoso nos preocupa, há
de nos preocupar muito mais a sua origem. Do Contrá
rio, como explicar que os papéis representativos dessa
dívida estejam sendo cotados no exterior por apenas
30% de seu valor nominal?

Está claro que essa sangria imposta ao País responde
pelo aviltamcnto das condições de vida do povo brasi
leiro e compromete gravemente nossa soberania. Está
claro também que estancá-Ia, rechaçando as imposições
dos banqueiros internacionais, constitui nosso maior
desafio.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a Amazônia
volta a ocupar as manchetes da imprensa internacional.

A pretexto de proteger a Humanidade dos efeitos
catastróficos da exploração predatória de suas potencia
lidades, arma-se o palanque para a demagogia eleito
reira, o vedctismo publicitário, a cobiça internacional
e a chantagem ecológica.

Diante disso, a questão extrapola seus aspectos eco
nômicos para assumir contornos de forte conteúdo polí
tico, por descambar para intromissões indevidas.

Pela amplitude e complexidade dos problemas que
envolvem o aproveitamento da Amazõnia. ninguém co
meteria a estultice de recusar a colaboração interna
cional isenta de interesses inconfessáveis. Mas a nin
guém é lícito desconhecer que o assunto diz respeito
exclusivamente à soberania dos países amazônicos. A
eles. sim, cabe definir a forma. os limites e os meios
a serem observados não só no tocante a esse aproveita
mento, mas também quanto à adoção de medidas que
impeçam a degradação do meio ambientc.

O que não podemos admitir é o enclausuramento
da Amazônia, sob pressão justamente de países que
poluíram o mundo com seus imensos parques industriais
e arsenais atômicos, mas hoje tocados por discutível
e tardia preocupação com o destino da Humanidade.

No caso particular do Brasil, entendo que já atingi
mos a maturidade necessária para sal;\er o que nos con-
~m .

Se não bastasse o simples instinto l de sobrevivência.
há uma nítida consciência nacional em torno do assunto.
É a sociedade brasileira. inclusive por mandamento
constitucional, que repele a devastação da amazónia,
mas não se· demite do direito de aproveitar racional
mente suas riquezas.

Por mais que nos envaideça a posição de senhores
da maior floresta tropical do mundo, a consciência nos
diz, a todo instaptc, que só a mereceremos efetivamente
se formos capazes de explorá-Ia em proveito do homem,

em todos os seus múltiplos aspectos. Principalmente
do homem que lá vive entregue à própria sorte, isolado
pela falta de estradas e comunicações, endêmico e fa
minto na terra de Canaã.

Pergunto eu: é justo que a esse homem, perdido na
imensidão da floresta e submetido a formas primitivas
de vida, sem hospitais. água tratada, escola ou energia
elétrica, seja negado o acesso aos bens da civilização,
aos bens que o gênio humano criou em benefício de
toda a Humanidade?

Já não falo dos índios, hoje sob a proteção especial
do Estado, passageiros cativos dos aviões da FAB e
hóspedes constantes da FUNAI. Eu me refiro aos ou
tros brasileiros. aos desprotegidos e deserdados da sor
te, aos náufragos das enchentes e aos sobreviventes
dos mosquitos e das endemias.

Será que a Nação pode esquecê-los, abandoná-los,
em nome do tropical chiq, tão em voga nas praças da
Europa e dos Estados Unidos?

Não. Sr. Presidente e Srs. Deputados, a essa gente
cabe também o direito de viver com dignidade.

Por isso não posso entender por que deixar-se de
construir uma rodovia que possibilite o acesso de produ
tos brasileiros aos portos peruanos do Pacífico e daí
ao promissor mercado japonês, reduzindo à metade
a economia de tempo e de fretes.

Não consigo entender também por que não deslocar
pouco mais de 200 pessoas, mesmo que sejam indígenas,
para ser construída na área uma hidrelétrica, que vai
gerar 7 milhões de kilowatts, num país que vem sofrendo
os danosos efeitos do racionamento de energia e de
crescentes taxas de desemprego e subemprego:

Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, creio
ser o Brasil o único país do mundo a pretender ingressar
no bloco dos desenvolvidos conduzindo na caeunda o
surrão do analfabetismo. Numa época cujos avanços
são sinalizados pela ciência e pela tecnologia, operar
esse milagre apenas confirmaria a crença de que "Deus
é brasileiro".

Quase 40 milhões de compatriotas amargam a chaga
social do analfabetismo. No entanto, gastam-se 80%
dos recursos do MEC com uma educação superior que
privilegia apenas 1 milhão e 500 mil estudantes.

Nas instituições universitárias federais, um burocrata
chega a ganhar mais que um professor-pesquisador. E
para aprofundar essa aberração, os servidores adminis
trativos de 17 universidades estão hoje em greve.

Na Bahia, o mais rico Estado do Nordeste, 27% dos
servidores da própria Secretaria da Educação são consi
derados analfabetos ou semi-analfabetos, segundo re
cente estudo realizado e divulgado pela Fundação para
o Desenvolvimento do Servidor Público - Fundesp,
por encomenda do Governo estadual.

Ouço. com prazer. o nobre Deputado José Luiz Maia.

O Sr. José Luiz Maya - Nobre Deputado Jesualdo
Cavalcanti, V. Ex' traz hoje a esta Casa, num brilhante
pronunciamento. temas da maior importâneia para a
sociedade brasileira. Traz. sem emoção, a questão da
Amazônia, e. de outro lado. reflete, com muita clareza,
o problema educacional no País. Li há poucos dias nos
jornais, inclusive nos do meu Estado, onde mais de
50% da população são de analfabetos, que o Governo
brasileiro é impotente ou incapaz de resolver este grave
e secular problema de nosso País. Liberam-se recursos
para construir paredes. gastam-se recursos exagerada
mente com o ensino superior. como bem disse V. Ex'.
e esquece-se o fundamental. do básico. aqueles cuida
dos necessários que se tem de ter com a infância e
com a juventude brasileira. De modo que me associo
às palavras de V. Ex' e parabenizo-o pelo oportuno
e brilhante pronunciamento que faz nesta Casa, na tarde
de hoje. Parabéns. Deputado.

O SR. JESUALDO CAVALCANTI - Agradeço ao
nobre Deputado José Luiz Maia o aparte. colega que
honra nosso Estado representando-o tão bem nesta Ca
sa do Congresso Nacional. O que nos chamou a atenção
foi justamente o fato de que na Coréia, país antes tido
como atrasado, talvez. por ser asiático, 95% dos assala
riados são portadores do curso colegial.

Ouço com muito prazer o nobre Deputado Osvaldo
Sobrinho.

O Sr. Osvaldo Sobrinho - Nobre Deputado Jesualdo
Cavalcanti, quero dizer que concordo em gênero, mime-

ro e grau com o seu pronunciamento. V. Ex' traz a
esta Casa c à Nação assunto que todos nós precisamos
ouvir. Não podemos mais considerar a Amazônia 
principalmente nós, que somos de lá - simplesmente
como o oráculo do m\Jndo. Precisamos, sim, ajudar
este País a produzir. No entanto, têm-nos deixado em
condições constrangedoras o fato de a Amazônia ser
objeto de todos os louvores. de todas as orações. de
todos os cânticos, mas não receber a ajuda que deveria
vir dos órgãos públicos deste País. É necessário tome
çarmos a encarar a Amazônia com seriedade, com res
ponsabilidade, tratando-a como uma região especial.
Especiais, também, são as pessoas que lá estão traba
Ihando, lutando para tornar essa região produtora para
o País. Quanto à questão da educação que V. Ex' colo
cou, também concordo em gênero, número e grau. Te
mos investidos, neste País, 80% dos recursos do Minis
tério da Educação no ensino superior. Enquanto isso,
fica um vazio na educação fundamental. Surgem ml1ha
res e milhões de analfabetos neste País a cada dia que
passa. aprofundando-se esse quadro que aí está. Portan
to, é necessário reverter essa pirãmide, porque, caso
contrário, seremos um País falido no campo educacional
e da tecnologia. Acredito que com a nova Lei de Dire
trizes e Bases, para a qual tive o privilégio de apresentar
também projeto de lei, haveremos de mudar esse qua
dro. para dar a todos os brasileiros condições e oportu
nidades iguais. principalmente àqueles que estão preci
sando da educação fundamental. Parabenizo V. Ex' por
tão importante pronunciamento e também me coloco
à sua disposição para trabalharmos juntos por essas
causas comuns. Muito obrigado.

O SR. JESUALDO CAVALCANTI - Muito obriga
do. eminente Deputado Osvaldo Sobrinho, pela contri
buição que traz ao pronunciamento que este modesto
orador faz hoje da tribuna da Câmara dos Deputados.

Prossigo. Sr. Presidente.
E o Nordestc?
Sim, e o Nordeste. esse campeão nacional em todos

os indicadores sociais e econômicos negativos, com a
menor renda per capita e as maiores taxas de analfabe
tismo, de mortalidade infantil, de desemprego e subem
prego, onde o homem morre com 10 anos a menos
de vida?

Que fazer de uma região de 1.542.000 km', onde
30% da população brasileira só respondem por 10%
da produção nacional?

Que políticas adotar para zerar esse gritante desnível
econômico e social?

Prevêem os récnieos da Sudene que o Nordeste pode
rá igualar-se ao Brasil daqui a 30 anos, isto é. no longín
quo ano de 2.019. Mas isto só ocorrerá se a região
crescer 40% acima da taxa de crescimento do País e
triplicando os investimentos que ora recebe.

O que nos choca no exame da situação nordestina
é a constatação de que a região é pobre. mas suas oligar
quias não o são.

Não menos preocupante é o processo de inchação
que experimentam nossas cidades.

Recente estudo da ONU indica que o Rio de Janeiro
e São Paulo. por exemplo. estarão. no ano 2.000. se
persistir a tendência atual, entre as 10 maiores cidades
do mundo. Ao final desse período, que corresponde
a pouco mais de um mandato de Senador da República.
75 % da população estarão habitando os centros urbanos
e apenas 25%. a zona rural. No rastro desse êxodo
rural sem precedentes na História da Humanidade, de
corrente da falta de condições de vida e de trabalho
no campo. acentuar-se-á o processo de favelização das
cidades, com suas conhecidas mazelas - a mendicância
e a criminalidade. Se hoje há uma earência de 10 milhõ"s
de moradias. apesar da ação do falecido BNH, não
é difícil imaginar o drama surrealista que representará
o ato de viver. ou melhor. de tentar viwr nas cidades
brasileiras.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Felipe Mendes.

O Sr. Felipe Mendes - Quero cumprimentar V. Ex'
pela clareza do discurso, pela maneira concisa como
aborda os graves problemas deste País, principalmente
da nossa região, o Nordeste. Penso que o Nordeste
não é um problema para o País, mas uma solução.
O Nordeste teria equacionado quase todos os seus pro
blemas se o País resolvesse. por exemplo. a questão
educacional, tão bem levantada por V. Ex' Mais da
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metade dos analfabetos brasilciros está no Nordeste.
Se esta questáo fosse seriamente tratada, certamente
os problemas da nossa região seriam solucionados, na
maior parte. Quero cumprimentar V. Ex' também pela
oportuna declaração de apoio à causa da criação do
Estado do Triângulo. (Palmas), à qual me associo.
Aproveito este momento para dirigir meus cumprimen
tos ao Deputado Chico Humberto e ao amigo e compa
nheiro Virgílio Galassi. atualmente Prefeito da cidade
de Uberlândia.

o SR. JESUALDO CAVALCANTI - Muito obri
gado pelo aparte, Deputado Felipe Mendes, parceiro
dessa Juta cm favor do Nordeste, particularmente do
Piauí. V. Ex', quando exerceu as elevadas funções de
Secretário de Planejamento, foi uma voz atuante em
defesa dos interesses do nosso Estado no sentido de
provar que o Piauí é viável, assim como todo o Nor
dcste.

Continuo, Sr. Presidcnte.
A nova Constituição criou profundas expectativas na

sociedade brasileira. A ampla discussão que suscitou,
nos 19 meses de sua elaboração, terminou por dar aos
menos avisados a impressão de que, uma vez promul
gada, estaria decrctada, num passe de mágica, a felici
dade do povo brasileiro. E assim não haveria mais fome,
mais doenças, mais' analfabetos, mais atraso.

Cessada a euforia da promulgação, os fatos do coti
diano vêm evidenciando que "na prática a teoria é ou
tra". Nada de milagres, nada de mágicas inconsistentes
e enganadoras.

O texto constitucional, na visão dos Constituintes,
ofereceu os instrumentos para a construção de um mo
delo de sociedade menos selvagem, capaz de redistribuir
os frutos do desenvolvimento e assim resgatar essa
imensa dívida social aqui exposta.

Mas a luta apenas começou.
Se é verdade que o Congresso Nacional, pela inércia,

vem concorrendo para frustrar a sociedade brasileira.
tampouco é menos verdade que toda uma estrutura
dc poder, por vezes invisível. conspira diuturnamente
para invalidar as conquistas sociais, políticas e cconô
micas inscritas na Constituição.

No final, creio eu, o povo vencerá, como sempre
venceu, mesmo tardiamente, nos momentos mais decisi
vos de nossa História. O esquartejamento de Tiradentes
não impediu a Independência. Nem a Abolição. Nem
a República.

Tenho para mim que a crise social que nos assalta
não caracteriza uma crise da democracia. Até porque
o agravamento da questão social antecede a redemocra
tização de nosso País, balizada pelo retorno das eleições
diretas em todos os níveis e pela promulgação da nova
Carta. Aliás, foi a inquietação gerada pela crise social,
incontida nos escaninhos do poder autoritário, que for
çou a abertura do regime.

Hã. portanto, um projeto de democracia em anda
mento. A próxima etapa será a eleição do futuro Presi
dente da República. Por essa via, finalmente o Estado
e a Nação em breve vão se encontrar. E nela, o povo
vai dizer que tipo de Estado deseja.

Só a legitimidade gera a credibilidade.
Legitimado pela vontade do povo, quem assumir tão

cobiçado posto não tem apenas a obrigação. mas sobre
tudo a necessidade de ser e agir como estadista.

Durallle o discurso do Sr. Jesualdo Cal'alcanti
o Sr. Paes de Andrade, Presidente, deixa a cadeira
da presidencia, que é ocupada pelo Sr. José Melo.
Suplente de secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Findo o tempo
destinado ao Expediente, vai-se passar à Ordem do
Dia.

COMPARECEM MAlS OS SRS.:
Acre

Francisco Diógenes - PDS; Maria Lúcia - PMDB;
Osmir Lima -PMDB; Rubem Branquinho - PMDB.

Amazonas

Carrel Benevides - PTB; Eunice Michiles - PFL;
Ézio Feneira - PFL.
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Rondônia

Chagas Neto - PMDB; Francisco Sales - PMDB;
José Viana - PMDB; Raquel Cândido - PDT; Rita
Furtado - PFL.

Pará

Asdrubal Bentes - PMDB; Benedicto Monteiro 
PTB; Eliel Rodrigues - PMDB; Fausto Fernandes 
PMDB; Gerson Peres - PDS; Mário Martins 
PMDB; Paulo Roberto -PMDB.

Tocantins

Freire Júnior-PMDB; Paulo Mourão -PDS; Pau
lo Sidnei - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Cid Carvalho - PMDB;
Edivaldo Holanda - PFL; Eurico Ribeiro - PDS;
Haroldo Sabóia - PMDB; Jayme Santana - PSDB;
José Teixeira - PFL; Onofre Corrêa - PMDB; Victor
Trovão - PFL.

Piauí

Átila Lira - PFL; Jesus Tajra - PFL; Manuel Do
mingos - PC do B; Paes Landim - PFL.

Ceará

Carlos Benevides - PMDB; Etevaldo Nogueira 
PFL; Haroldo Sanford - PMDB; Iranildo Pereira 
PMDB; Luiz Marques - PFL; Mauro Sampaio 
PMDB; Moema São Thiago - PSDB; Orlando Bezena
- PFL; Ubiratan Aguiar - PMDB.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PL; Iberê Ferreira - PFL; Ismael
Wanderley - PMDB; Marcos Formiga - PL.

Paraíba

Aluízio Campos - PMDB; Edivaldo Motta 
PMDB; Evaldo Gonçalves- PFL; Jm\o da Mata 
PDC.

Pernambuco

Cristina Tavares - PSDB; Gilson Machado - PFL;
Gonzaga Patriota - PDT; Harlan Gadelha - PMDB;
Horácio Ferraz - PTB; José Mendonça Bezena 
PFL; José Tinoco - PFL; Marcos Queiroz - PMDB;
Maun1io Ferreira Lima - PMDB; Paulo Marques 
PFL; Salatiel Carvalho - PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; José Costa - PSDB; José
Thomaz Nonô - PFL; Renan Calheiros - PSDB; Ro
berto Torres - PTB.

Sergipe

Djcnal Gonçalves - PMDB; José Queiroz - PFL;
Lauro Maia - PFL; Leopoldo Souza - PMDB,

Bahia

Benito Gama - PFL; Eraldo Tinoco - PFL; Fran
cisco Benjamim - PFL; Francisco Pinto - PMDB;
Joaci Góes - PMDB; Jorge Hage - PSDB; Jorge
Medauar - PMDB; Jorge Vianna - PMDB; Lídice
da Mata - PC do B; Luiz Eduardo - PFL; Luiz Vianna
Neto - PMDB; Marcelo Cordeiro - PMDB; tv'uriO
Lima - PMDB; Milton Barbosa - PDC; Nestor Duar
te - PMDB; Prisco Viana - PMDB; Raul Ferraz 
PMDB; Sérgio Brito - PFL; Waldeck Ornélas - PFL.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Rita Camata - PMDB;
Rose de Freitas - PSDB; Santos Neves - PMDB;
Stélio Dias - PFL.

Rio de Janeiro

Aloysio Teixeira - PMDB; Arolde de Oliveira 
PFL; Benedita da Silva - PT; Carlos Alberto Caó
- PDT; Doutel de Andrade - PDT; Edmilson Valen
tim - PC do B; Fábio Raunheitti - PTB; Francisco
Dornelles - PFL; Gustavo de Faria - PMDB; José
Maurício - PDT; Messias Soares - PMDB; Miro Tei-
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xeira - PMDB; Nelson Sabrá - PFL; Osmar Leitão
- PFL; Paulo Ramos - PMN; Roberto Augusto 
PTB; Sérgio Carvalho - PDT; Sotero Cunha - PDC;
Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PMDB; Álvaro Antônio - PMDB;
Alysson Paulinelli - PFL; Carlos Mosconi - PSDB;
Célio de Castro - PSDB; Christóvam Chiaradia 
PFL; Dálton Canabrava - PMDB; Genésio Bernar
dino - PMDB; Humberto Souto - PFL; Ibrahim Abi
Ackel - PDS; João Paulo - PT; José da Conceição
_ PMDB; José Geraldo - PMDB; José Santana de
Vasconcellos - PFL; José UIísses de Oliveira 
PMDB' Lael Varclla - PFL; Leopoldo Bessone 
PMDB; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Luiz Leal
- PMDB' Marcos Lima - PMDB; Maurício Campos
_ PFL; Mauro Campos - PSDB; Melo Freire 
PMDB; Mello Reis - PDS; Paulo Almada - PMDB;
Raul Belém - PMDB; Roberto Brant - PMDB; Ro
berto Vital - PMDB; Ronaldo Carvalho - PMDB;
Ronaro Corrêa - PFL; Rosa Prata - PMDB; Saulo
Coelho - PFL; Sérgio Naya - PMDB; Sérgio Werneck
_ PMDB; Virgílio Guimarães - PT; Ziza Valadares
-PSDB.

São Paulo

Airton Sandoval - PMDB; Antoniocarlos Mendes
Thame - PFL; Aristides Cunha - PSC; Bete Mendes
- PMDB; Caio Pompeu - PSDB; Cunha Bueno 
PDS; Del Bosco Amaral - PMDB; Delfim Netto 
PDS; Fábio Feldmann - PSDB; Farabulini Júnior 
PTB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Gerson Mar
condes - PMDB; Gumercindo Milhomem - PT; Jay
me Paliarin - PTB; Joáo Rezek - PMDB; José Egreja
- PTB; José Maria Eymael - PDC; José Serra 
PSDB; Koyu Iha - PSDB; Luiz Gushiken - PT; Ma
luly Neto - PFL; Manoel Moreira - PMDB; Nelson
Seixa, .lT; Paulo Zarzur - PMDB; Ralph Biasi
- PMDB; Ricardo Izar - PFL; Robson Marinho 
PSDB; Sólon Borges dos Reis- PTB; Theodoro Men
des - PMDB; Tidei de Lima - PMDB.

Goiás

Délio Braz - PMDB; Iturival Nascimento - PMDB;
João Natal - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB; Luiz
Sover - PMDB; Mauro Miranda - PMDB; Roberto
Bálestra - PDC; Tarzan de Castro - PDC.

Mato Grosso

José Amando - PMDB; Osvaldo Sobrinho - PTB;
Rodrigues Palma - PTB.

Mato Grosso do Sul

Levy Dias - PFL; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Basilio ViIlani - PTB; Bor
ges da Silveira - PMDB; Darcy Deitos - PMDB;
Jacy Scanagatta - PFL; José Carlos Martinez 
PMDB; Jovanni Masini - PMDB; Matheus Iensen
PMDB; Maurício Fruet - PMDB; Paulo Pimentel
PFL; Santinho Furtado - PMDB; Sérgio Spada 
PMDB; Tadeu França - PDT.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Cláudio Avila - PFL;
Eduardo Moreira - PMDB; Geovah Moreira 
PMDB; Henrique Córdova - PDS; Neuto de Conto
- PMDB; Orlando Pacheco - PFL; Paulo Macarini
- PMDB; Renato Vianna - PMDB; Victor Colatto
- PMDB; Vilson Souza - PSDB.

Rio Grande do Snl

Arnaldo Prieto - PFL; Carlos Cardinal - PDT;
Darcy Pozza - PDS; Erico Pegoraro - PFL; 'Hermes
Zaneti - PSDB; Hilário Braun - PMDB; Irajá Rodri
gues - PMDB; Jorge Uequed - PMDB; Lélio Souza
- PMDB; Luís Roberto Ponte - PMDB; Paulo Minca
rone - PMDB; Rospide Netto - PMDB; Ruy Nedel
- PMDB; Telmo Kirst - PDS; Vicente Bogo -

PSDB.
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Amapá

Eraldo Trindade - PFL; Geovani Borges - PFL;
Raquel Capiberibe - PSB.

Roraima

Alcides Lima - PFL; Chagas Duarte - PDT.

VI - ORDEM DO DIA
o SR. PRESIDENTE (José Melo) - A lista de pre

sença registra o comparecimento de 356 Srs. Depu
tados.

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a

apresentar poderão fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÓES OS SRS.:

RICARDO IZAR - Projeto de lei que dispõe sobre
greve nos serviços Ou atividades essenciais e dá outras
providências.

JOSÉ GENOÍNO - Projeto de lei que regulamenta
os incisos XXVII e XXVIII do ar!. 5' da Constituição
Federal- os direitos autorais.

DIRCE TUTU QUADROS - Projeto de lei que
concede ao trabalhador, pela passagem de seu aniver
sário natalício, a licença de um dia de trabalho.

OSVALDO SOBRINHO - Projeto de lei que fixa
as diretrizes e bases da Educação Nacional.

CRISTINA TAVARES - Projeto de lei que regula
o inciso XXVII do art. 7' da Constituição Federal, que
trata da proteção ao trabalhador em face da automação
e determina outras providências.

NILSON GIBSON - Projeto de lei complementar
que acreseenta às Leis Complementares n" 1, de 9 de
novembro de 1967, e 46, de 21 de agosto de 1984,
normas gerais sobre a denominação e repctição de topô
nimos de cidades e vilas.

ANTÓNIO SALIM CURIATI - Projeto de lei que
torna obrigatória a destinação de no mínimo 30% da
produção nacional de arroz à comercialização de arroz
integral e determina outras providências.

FRANCISCO AMARAL - Projeto de lei que dis
põe sobre servidores eleitos para cargos de adminis
tração sindical.

HORÁCIO FERRAZ - Projeto de lei que regula
menta o disposto o ar!. Y, inciso XLIII, e art. 243,
parágrafo único. da Constituição, e dá outras provi
dências.

FREIRE JÚNIOR - Projeto de lei que dispõe sobre
a informação ao contribuinte. prestada pela União, pe
los Estados e Municípios. a respeito do lançamento
e arrecadação de tributos. na forma do ar!. 150, § 5".
da Constituição.

LUIZ HENRIQUE - Projeto de lei que proíbe a
fabricação. comercialização e uso de pesticidas e dá
outras providências.

MATHEUS IENSEN - Projeto de lei que dispõe
sonre os efeitos civis do casamento religioso e determina
outras providências.

CAIO POMPEU - Projeto de lei que disciplina a
divulgação de resultado de prévias. pesquisas ou testes
pré-el~itorais e determina outras providências.

FLAVIO ROCHA - Projeto de lei que dispõe sobre
a exploração de recursos naturais nos territórios indíge
nas, nos termos do art. 231., § 3". da Constituição.

- Projeto de lei que regula o art. 185, item r. da
Constituição. definindo a pequena e a média proprie
dades.

- Projeto de lei que regulamenta o ar!. 239, § 4'.
da Constituição. dispondo sobre o financiamento do
seguro-desemprego pelas empresas de maior rotativi
dade de mão-de-obra.

LÚCIA VÃNIA - Projeto de lei que dispõe sobre
isenção de IPI sobre veículos automotorcs adquiridos
por deficientes físicos.

GERSON MARCONDES - Projeto de lei que dis
põe sobre a criação da Escola Técnica Industrial de
Guarulhos e dá outras providências.

- Projeto de lei que dispõe sobre a criação da Junta
de Conciliação e Julgamento em Paulínia e dá outras
providências.

NELTON FRIEDRICH - Projeto de lei que dispõe
sobre a regulamentação do exercício da profissão de
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Classificador de Produtos Vegetais a que se referem
as Leis n'S 5.025, de 10 de julho de 1966, e 6.305, de
15 de dezembro de 1975, e dá outras providências.

ARNALDO FARIA DE SÃ - Projeto de lei que
dispõe sobre a profissão de Atendente de Enfermagem.

DASO COIMBRA - Projeto de lei que dispõe sobre
o pagamento do adicional de remuneração, na forma
do art. 7', item XXIII, da Constituição. .

DORETO CAMPANARI - Projeto de lei que disci
plina o lucro das cOncessionárias de serviços de trans
porte. nos termos do ar!. 173. § 4', da Constituição.

- Projeto de lei que estabelece a responsabilidade
patrimonial na prática de atos delituosos, na forma do
ar!. 5', LVIII, da Constituição.

- Projeto de lei que regula o comodato rural de
bens públicos, nos. termos do parágrafo único do ar!.
189 da Constituição.

- Projeto de lei que disciplina o pagamento de salário
adicional no caso de atividade laboral penosa, insalubre
ou perigosa, nos termos do ar!. 7". XXIII, da Consti
tuição.

- Projeto de lei que veda a dispensa de empregado
sindicalizado, candidato em eleições sindicais. na forma
do art. 8", VIII, da Constituição.

- Projeto de lei que disciplina a aplieação da eqüi
dade na cobrança do Imposto de Rcnda e proventos
de qualquer natureza, nos termos do art. ISO da Consti
tuição.

- Projeto de lei que dispõe sobre os investimentos
estrangeiros no País, nos termos do ar!. 177 da Consti
tuição.

- Projeto de lei complementar que define os produ
tos semi-elaborados (art. 155, § 2". X, a, da Consti
tuição).

O Sr. Milton Reis - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. MILTON REIS (PMDB - MG. Sem revisão
do orador.) - SI. Prcsidente, o PMDB deverá realizar
sua convenção no próximo fim de semana, nos dias
29 e 30. Fui membro da Comissão Ex~cutiva Nacional
durante os últimos seis anos e jamais. nesse tcmpo,
a Executiva exigiu que candidatos a candidato fossem
obrigados a rcgistrar sua candidatura com quarenta e
oito horas de antecedência. Há um verdadeiro surrea
lismo. A Folha de S. Paulo publica hoje, em sua primeira
página, uma pesquisa feita pela Data-Folha, em que
apareceu em primeiro lugar o Governador Orestes
Quércia em todas as capitais do País e em muitas das
cidades brasileiras - inclusive, de médio porte, num
percentual de 18% - se acaso ele vier a sercandidato.
O mais votado de todos, em segundo lugar, é o Gover
nador Fernando Collor de Mello. A seguir estão Brizo
la, Lula e Mário Covas. Se, cntretanto, o Governador
Orestes Ouércia não for candidato, o Gov.ernador Fer
nando Collor de Mello será o primeiro cõlocado. Nós,
do PMDB. que temos hoje maioria substancial na ban
cada e desejamos que o processo seja democrático. que
remos que qualquer candidato possa ser votado na con
venção do dia 3D, independentemente de inscrição.
Usam, agora, inclusive, de um dispositivo inaudito. o
segundo turno, que também não consta do nosso estatu
to. onde, para ocorrer qualquer modificação. são neces
sários seis meses. Portanto. o edital está viciado e con
tém uma iniqüidade, um erro de Direito. Nós. Depu
tados Federais - que, acredito. constituimos a maioria
da bancada nacional do PMDB - e muitos Senadores.
e falo em nome deles porque tive delegação de muitos
para isso, desejamos que a Executiva do Partido reexa
mine o edital e permita que qualquer companheiro do
possa ter seu nome votado como candidato a Presidente
e Vice-Presidente da República. Este é o apelo de quem
resistiu à ditadura, foi por ela cassado, não quer peias,
e deseja simplesmente a liberdade democrática e parti
dária.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) -Não há questão
de ordem a ser respondida.

O SR. PRESIDENTE (J osé Melo) - Achando-se pre
sente o Sr. Nasser Almeida. representante do Partido
Democrático Social. pelo Estado do Acre, em virtude
do afastamento do titular, convido S. Ex' a prestar o
compromisso regimental. com o plenário e as galerias
de pé.
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(Comparece à Mesa o SI. Nasser Almeida e pres
ta o seguinte compromisso):

"PROMETO MANTER, DEFENDER E CUM
PRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS
LEIS, PROMOVER O BEM-ESTAR GERAL
DO POVO BRASILEIRO, SUSTENTAR A
UNIÃO. A INTEGRIDADE E A INDEPEN
DÊNCIA DO BRASIL."

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Vai-se passar
ao horário de

Comunicações das Lideranças
o Sr. Carlos Car,'inal- SI. Presidente, peço a pala

vra para uma comu,icação, como líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr;; e Srs. Parlamen
tares. hoje o Conselho Monetário Nacional estará reuni
do para, entre outros assuntos, decidir sobre alguns
preços mínimos, espec.ialmente para definir o novo pre
ço para a triticultura nacional.

Aproveito a oportunidade para registrar, aqui, diver
sos movimentos que se realizam no País, principalmente
na área da produção primária, visivelmente atingida
pelo Plano Verão. Gostaria de alertar esta Casa para
a gravidade do problema que, no passar dos dias, vem
sendo agravado pela inexistência de decisões governa
mentais. Lamentavelmente. assistimos a um quadro on
de as autoridades não tomam providências. Natural
mente, a organização tanto a nível de produtor como
de consumidor exige, neste momento, uma atenção
muito grande. Os agricultores, em diversos pontos do
País, começaram a boicotar a comercialização da pre
sente safra. Em muitos locais. hoje. verificam-se barrei
ras que impedem o trânsito de produtos agrícolas.

Por outro lado. assistimos perplexos ao que vem ocor
rendo na Argentina: um processo de heperinflação que,
em apenas três dias, desvalorizou a moeda daquele país
em 20% ao dia.

Queremos fazer esta advertência, porque não é mais
possível, diante da situaçâo financeira e do descalabro
dos juros, compatibilizar a produção primária e a ques
tão salarial com as idéias dos burocratas do Governo
da Nova República, insensíveis a um processo que consi
deramos, a esta altura. perigoso. A política de preços
mínimos, assim como a de revisão da questão salarial,
devem andar juntas, porque não é possível imaginarmos
nossa produção ser massacrada de forma sistemática
por todos os planos governamentais e. d~ outra parte,
assistirmos ao achatamento do poder aquisitivo daque
les que poderiam garantir nossa produção primária.

Deixamos este alerta para a reunião que, hoje, o
Conselho Monetário Nacional estará realizando. dizen
do que, se o preço do trigo for fixado nos moldes anun
ciados anteriormente, teremos uma brutal redução da
área plantada, com prejuízos enormes para a economia
nacional.

O Sr. Octávio Elísio - SI. Presidente. peço a palavra
para uma comunicação, COmo Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados,
o Plenário vota hoje o projeto de decreto legislativo
do eminente Deputado Chico Humberto. (Muito bem!
Palmas.)

Quero, inicialmente, no meu pronunciamento. sau
dar os mineiros que enchem as galerias da Câmara dos
Deputados. (Palmas.)

O projeto do Deputado Chico Humberto propõe a
execução do plebiscito. previsto na Constituição, simul
taneamente com a eleição presidencial de 15 de novem
bro. O que se discute hoje não é o fato de ser contra
ou a favor da manifestação plebiscitária. Na Consti
tuinte, aprovamos a consulta plebiscitária para este e
outros casos, como também nos manifestamos a favor
da criação de uma comissão territorial no texto constitu
cional das "Disposições Transitórias", comissão esta
que o Presidente d" Casa está constituindo. Entendo
que a decisão dessa comissão, do mesmo modo que
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a regulamentação da consulta plebiscitária, deveria an
tecipar a votação do plebiscito, acima de tudo para
que algumas dúvidas possam ser efetivamente esclare
cidas.

Diz a Constituição que a Assembléia Legislativa deve
ser consultada. Que consulta é essa e que decisão se
poderá tomar em função da consulta feita à Assembléi~?

Além disso, não é possível que essa regulameutaçao
fique a cargo do Tribunal Eleitoral, pois não sabemos
qual seria a sua posição quando determinado número
de Municípios se manifestar contrário ao processo de
constituição de um novo Estado. Por tudo isso, neste
momento, achamos que seria inadequada a votação do
decreto legislativo do cminente Deputado Chico Hum
berto.

Além do mais. a coincidência df consulta plcbiscitária
com a eleição presidencial dest ~ ano é, no mínimo,
inoportuna. Depois de cerca de '29 anos. o País inteiro
vai eleger um novo Presidente da República. Este é
o fato polítie'J mais important': que vivemos no mo
mento.

Não é o possível que em Min. s Gerais, segundo colé
gio eleitoral, a eleição preside! cial fique ~arcada gor
uma questão que em todo o ES\ldo, mcluslve no Tnan-
guIo, tem forte conotação emocional. .

Saudamos, portanto, a iniciativa do Deputado Chico
Humberto e todos aqueles que hoje vêm ao plenário
da Câmara dos Deputados. Peço, portanto. aos compa
nheiros de Partido e a todos os companheiros da Câmara
dos Deputados que não votem a favo~ ~a realizaçã?
do plebiscito simultaneamente com a elelçao para Pres\
dente da República. em 15 de novembro deste ano.

Muito obrigado. (Palmas)

o Sr. Ricardo Izar - Sr. Presidente. peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. RICARDO IZAR (PFL - SI'. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sr~ e Srs. Deputados.
ontem, dcsta tribuna. fiz talvez a mais grave denúncia
dentre as que tenho feito nesses dois anos em que estou
nesta Casa.

Anunciei aos srs. parlamentares que existem na Pre
feitura de São Paulo mil e trezentos cargos em comissão
e de confiança da prefeita do PT. que, de uma maneira
legal, mas imoral. recebe 30% dos vencimentos desses
funcionários. Anunciei. também, que apresentarei pro
jeto de lei proibindo que o funcionário seja dcscontado
em sua folha de pagamento em qualquer contribuição
para partidos políticos, porque isso é uma grande irregu
laridade, é um assalto. Usei até a expressão "assalto
à caneta armada". porque aquele que não contribuir
será demitido. Isso está acontecendo cm São Paulo e
fez com que o PT se transformasse no' partido mais
rico da América Latina, pois arrecada cerca de seiscen
tos a setecentos mil cruzados novos (seiscentos a sete
centos milhões de cruzados antigos) dessa forma. Isto
é uma grandc irregularidade! Isto é uma imoralidade!
Ontem, havia apenas um deputado do PT presentc no
plenário. Hoje. estou vendo mais um integrante dessa
bancada. E eu gostaria de ter uma resposta do Partido
dos Trabalhadores. Sabemos que os fatos que relatei
ontem estão ocorrendo realmente.

Pergunta-se: de que forma legal a Prefeitura de São
Paulo está procedendo? Gostaríamos de ouvir a mani
festação do PT sobre se considera imoral ou não o
que relatei ontem.

Além disso, a administração do Partido dos Trabalha
dores em São Paulo está-se utilizando da prefeitura
como se fosse propriedade sua. Agem como se fossem
os donos da prefeitura. Estão cedendo os prédios muni
cipais. como o Ibirapuera, as casas dc cultura. os postos
de saúde e as escolas para a realização de shows do
PT e da CUT, com a finalidade de arrecadar fundos
para o partido. Esta também é outra grande irregula
ridade. Tenho certeza de que. se o PMDB ou o PFL
ou qualquer outro partido solicitar à Prefeitura de São
Paulo a cessão de algum imóvel da prefeitura para a
realização de qualquer evento. S. Ex' alegará que isso
é irregular ou imoral. Mas o pT continua praticando
essa irregularidade em proveito próprio!

Mostrei a V. Ex" ontem. desta tribuna. um convite
feito pelo PT à popuração de São Paulo para que eompa-

DIÁRIüDO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

recesse a um show que se realizaria sob a marquise
do Ibirapuera. E o povo paulis.tano. que lá desenvolve
as suas atividades de lazer. não pôde fazê-lo naquela
oportunidade porque o Partido dos Trabalhadores ocu
pou todo o espaço.

Volto hoje, Srs. Deputados. a fazer uma grande de
núncia. Quem manda na administração dos bancos.
atualmente. é o PT e a CUT. Sabem V. Ex" por quê'!
Qualquer um dos Srs. Deputados deveria pelo menos
exigir o sigilo bancário. Hoje, o PT, .através do Sindicato
dos Bancários e da CUT. conbece cada movimento de
conta de qualquer um de nós; sabe quanto cada um
tem na sua caderneta de poupança e quando emitiu
nm cheque.

Temos um exemplo recente. Todos sc recordam do
episódio referente à caderneta de poupança do Minis
tro-Chefe da Casa Civil. A notícia foi obtida através
do Sindicato dos Bancários e da CUT. Isto é uma irregu
laridade; eles nunca poderiam ter feito o que fizeram,
porquc ainda existe o sigilo bancário neste País.

Além do mais, nesta grevc em São Paulo a grande
maioria dos bancários quer trabalhar. Mas eles monta
ram um esquema que chamamos de "boca de urna"
nas portas dos bancos, não permitindo a entrada, à
força. Na segunda-feira. fiz questão de ir ao banco.
Tive um atrito pessoal com o grupo da CUT. porq ue
náo queriam deixar-mc entrar. Entrei à força. também.
Esta é a realidade. E já está passando dos limites. O
PT quer mandar -"este País. através da CUT. E hora
de reagirmos. E vamos reagir. Chega de baderna; chega
de confusão.

São Paulo, hoje, é uma vergonha, Srs. Deputados.
Além dessas denúncias que faço desta tribuna, São Pau
lo é hoje uma lata de lixo. um buraco só. Até hoje.
passados quatro meses, a prefeita não conseguiu pegar
o asfalto da usina e tapar os buracos das ruas. porque
demitiu todo o mundo. enquanto alega que não está
fazendo isso. Na CMTC já foram demitidos quinhentos
funcionários. cntre cobradorcs. motoristas e escriturá
rios. e no lugar cstão nomeando asscssores para aumen
tar suas arrecadações. Os assessores contratados assi
nam a autorização para descontar os 30% dos salários.

É uma pena que não esteja aqui algum deputado
do pT, pois gostaria de uma resposta positiva. O que
estão fazcndo hoje em São Paulo é uma vergonh;L __

Além disso. Srs. Deputados, saibam que o SI. Mário
Covas e o Sr. Jânio Quadros deixaram inscritos. CIo

São Paulo. novecentos marreteiros. Há necessidade de
fazerem inscrição os deficientes físicos e os idosos. No
entanto, sabem quantos marreteiros foram inscritos até
hoje. em quatro meses? Dez mil e quinhentos! E a
prefeita defende os direitos humanos! Os marreteiros
vão às residências. sujam as ruas e vendem o. mcsmc
produto do comerciante que pagou o imposto. A pre
feita diz que não pode tocar neles e. a cada dia que
passa. mais inscrições são feitas. de prcferência de pes
soas filiadas ao PT.

E mais. Sr. Presidente c Srs. Deputados: dos quinhen
tos funcionários da CMTC demitidos, a grande maioria
o foi por duas razões; a primeira, porque não quiseram
inscrever-se no PT; a segunda. porque queriam traba
lhar no período da greve. Essa é a realidade.

E todos os petistas, na televisão. nos jornais. na im
prensa em geral. afirmam que estão fazendo uma grande
administração. uma administração humana - e vão
aumentando o salário dos funcionários. Ótimo, a única
coisa positiva! Mas nada conseguem fazer totalmente.

Quanto à declaração da prefeita, de que está na hora
de acabarmos com os usos, costumes e tradições de
São Paulo, S. Ex' não alcançará esse objetivo. porque
estaremos atentos.

É hora de reagirmos. E espero uma resposta do Parti
do dos Trabàlhadores. (Muito bem! Palmas)

O Sr. Amaral Netto. Líder do PDS -Sr. Presidente.
peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. AMARAL NETTO (pDS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. quero
reler. para que todos lembrem. a minha emenda que
propõe o plebiscito para a pena dc morte. apresentada
às 16 horas do dia 5 de outubro. no momento cm que
era promulgada a Constituição. Esta emenda tomou
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o n' 1 e dctermina que serão aplicadas penas de morte
para os que matam seqüestrando, para os que matam
roubando e para os que matam estuprando. Sem a dis
cussão e votação desta emenda. nenhuma outra pode
ser discutida ou votada nesta Casa, nem mesmo a parla
mentarista.

Lembro isto porque. ontem, aquela quc era chamada
Anistia Internacional começou uma campanha para aca
bar com a pena de morte no Brasil e no mundo e.
também. ontem. o Presidente da Seção brasilcira da
quela que era a Anistia Internacional deelarava, em
um canal de televisão. que eu era um Deputado viru
lento. E sou, Sr. Presidente. quando trato de bandidos
e assassinos e quanto trato de protetores de assassinos,
como ê a Anistia Internacional.

Até ontem a Anistia Internacional tinha esta sigla,
Sr. Presidente: AI - Anistia Internacional. A partir
de ontem, quando ela passou a proteger descarada
mente os assassinos e criminosos. ela passou a ser não
mais a Anistia Internacional. mas a AIDES. porque
agora ela é a Associação Internacional de Defesa de
Estupradores e Scqüestradores. Esta é a nova Anistia
Internacional.

Essa gente não tem coração e não tem cérebro. Essa
gente. que começou muito bem. protegendo políticos
que praticavam crimes políticos. protegendo pessoas
contra a tortura, agora passou a ser protetora de crimi
nosos e bandidos. São aqueles que quercm evitar que
aqueles que matam morram. são aqueles que querem
evitar que estupradores de crianças - crianças de até
seis meses estupradas pelo pai - scjam condenados.

Acredito que a Anistia Internacional - que não é
mais Anistia Internacional. é AIDES. Associação Inter
nacional de Defesa de Esturadores e Seqüestradores
- essa associação internacional de defesa do crime.
tenho a certeza que esses canalhas amanhã, se estives
sem no Brasil. quereriam a prisão de João Mansur por
que matou dois bandidos dentro da sua casa. Gostaria
que esses canalhas da AIDES - que a mim chamam
de virulento e dizem que todos os políticos que defen
dem a pena de morte são demagogos - falassem às
mães dessas moças que têm sido estupradas e mortas
no Brasil inteiro, queria que falassem a toda essa gente
que tcm sentido na carne os crimes praticados no País
inteiro.

Ora. vamos lembrar uma pequena coisa. Todo mundo
pensa - ou finge pensar - que quero a pena de morte
para qualquer crime. Já estipulei àqueles que estão aqui:
as garantias que dou ao criminoso são de tal ordcm
que nenhuma pessoa neste plenário. ncnhuma pessoa
do povo tem mais garantias do que o criminoso. porque
dou a ele o julgamento pelo tribunal do júri, dou a
ele o direito de apelação ao Tribunal de Justiça. dou
a elc o direito de apelação ao Supremo Tribunal Fede
ral. e dou a elc o direito de apelar ao Presidente da
República.

Sr. Presidente, crianças estão sendo mortas. assassi
nadas na minha cidade. o Rio de Janeiro, que se trans
formou numa Beirute brasileira; mais grave que Beirute
é São Paulo. Hoje, no Rio. já exportamos assassinos.
Esses que invadiram a casa do Sr. Mansur. no Paraná.
eram da Falange Vermelha.

Pois bem, essa gente finge que não vê o que está
acontecendo com os brasileiros e finge que somos todos
trouxas capazes de engolir essa estória. E a esquerda
desta Casa. aliada à AI e àqueles que não são vigários
de Cristo. mas vigaristas escondidos na CNBB. finge
que não sabe disso. Sabe esta Casa que todos os países
esquerdistas sem exceção, têm pena de morte para cri
mes políticos.

Lerei uma relação publicada pela própria AlDES.
Associação Intcrnacional de Defesa de Estupradores
e Sequestradores. Essa AIDES. em seu documento.
tem uma lista na qual escolhi os países europeus e os
mais importantes fora da Europa: China. Albânia. An
gola, Bulgária. Coréia do Norte. Hungria, Iugoslávia.
Líbia. Polônia. Rumênia, Tanzânia. Rússia e Vietnã,
fora um:! série de outros países que não cito pela sua
mcnor imporl11ncia. Todos executam a pena de morte
e mataram pessoas nos últimos três anos. algumas por
fazer greve e outras por dissidência política.

Por isso. Sr. Presidente, venho a esta tribuna res
ponder a essa que antes era AI. Anistia Internacional
e que agora é ArDES, Associação Internacional de
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Defesa de Estupradores e Seqüestradores. E quando
respondo a esse bando internacional, digo-lhe que aqui
mudamos muito a mentalidade. Esta Casa já está pronta
para votar esse plebiscito, porque não peço a pena de
morte, peço um plebiscito em dezoito meses. Esse povo
está cansado de ver a pena de morte só nas mãos de
bandidos, nas mãos do esquadrão da morte, pago para
matar quando alguém tem dinheiro para pagar. O pobre
e o miserável são os que mais sofrem.

Por isso, Sr. Presidente, respondo a toda essa gente
da AIDES - Associação Internacional de Defesa de
Estupradores e Seqüestradores, que antes era AI 
Anistia Internacional: hoje essa AIDES tem de saber
que vamos votar de maneira diferente. Esta Casa está
ficando madura pelo que está sofrendo, por tudo o
que estamos sofrendo em todas as nossas cidades.

Chamo o testemunho do Deputado Mendes Ribeiro,
que hoje, entrevistando-me na sua rádio de Porto Ale
gre, declinava a seguinte percentagem: no Rio Grande
do Sul, 74,5% responderam sim à adoção da pena de
morte no Brasil; no Rio de Janeiro, o meu Estado,
são 85%; em São Paulo é a mesma coisa, se não me
engano. Todos sabemos que um país que não tem di
nheiro para sustentar os excepcionais, os paraplégicos,
os miseráveis. não pode gastar dinheiro para sustcntar
monstros como esse pai que estuprou uma filha de seis
meses. É impossível que isso continue na cabeça de
cada um.

Por isso, sr. Presidente, meus companheiros Deputa
dos, lembrem-se de que nenhuma emenda constitucio
nal podc ser aprecmda sem que antes seja votada a
minha emenda, que contraria tanto cssa dcsgraça quc
é a AIDES, desgraça na moléstia e desgraça na associa
ção. Os dois casos se juntam. Essa associação, AIDES,
é tão grave quanto a AIDS moléstia.

Portanto, Srs. Deputados, quero dizer o seguinte:
vamos ter de realizar essa votação e provar à AIDES
e ao mundo que sabemos definir entre o crime social,
quc é o crime daquele que rouba para comcr. o crime
daquele que rouba pelo consumismo, mas não mata,
não violenta, não estupra. A diferença é muito grande.
Não pododemos colocar dentro de uma penitenciária
um homem que é um monstro em companhia de um
homem que bateu uma carteira ou roubou um pão.

Portanto, Sr. Presidente. termino dizendo a V. Ex'
que admiti a existência da AI - Anistia Internacional;
mas quando ela passa a ser AIDES-Associação Interna
cional de Defesa de Estupradores c do Sequestradores
- merece o meu nojo, o meu repúdio, como o do
Brasil inteiro. (Palmas)

Durante o discurso do Sr. Amaral Netto o Sr.
José Melo, Suplente de Secretário deixa a cadeira
da presidência, que li ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, r Vice-Presidente

A Sr' Cristina Tavares - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra a nobre Deputada.

A SRA. CRISTINA TAVARES (PSDB - PE. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, esta Casa, estar
recida, acaba de assistir a uma demonstração da extrema
direita, ao histerismo da extrema direitá, que durante
vinte e quatro anos dominou este País.

Ante essa manifestação, assistimos a outra. também
da extrema direita, que teme a democracia e não a
agüenta. Quando o Deputado Ricardo Izar pergunta
- estou a cavaleiro para fazê-lo porque não sou do
PT: não votarei em Luiz Inácio Lula da Silva - Se
o PT pode, de forma legal e moral. recolher dinheiro
dos seus militantes ou dos empreiteiros, a resposta é
sim. A Nação saberá fazer esse julgamento.

Muito obrigada.

O Sr. Ricardo Izar - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. RICARDO IZAR (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de responder
à nobre Deputada que recolher dinheiro dôs emprei
teiros é uma brma irregular. é um assalto ao dinheiro
da Prefeitura de São Paulo.
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O Sr. Haroldo Lima - Líder do PC do B - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados.
o que nos traz a esta tribuna na tarde de hoje é uma
análise e uma consideração que desejamos fazer à Câ
mara dos Deputados. a respeito da omissão, no Brasil,
sobre a passagem do Aniversário de Tiradentes, da In
confidência Mineira.

Sr. Presidcnte, é nossa opinião que um povo em for
mação tem necessidade, para consolidar seus valores
em defesa da independência nacional, da liberdade e
da dignidade nacionais, de reverenciar, de cultuar certas
datas, certos símbolos, certos heróis que sintetizam es
ses ideais. conquistados, muitas vezes, na base de muita
luta. muito sangue, muita batalha.

Assim, no ano em curso, o povo francês, que está
comemorando o bicentenário da Revolução Francesa,
dedicar às suas homenagens a essa data éxtremamente
significativa. Será um ano de comemorações. no qual
se levantará toda a história ligada ao lema "liberdade,
igualdade e fraternidade". às batalhas travadas por Ro
bespierre, Marat e outros. E assim - repito - o povo
francês está dedicando um ano inteiro em homenagem
ao bicentenário da Revolução Francesa de 1789. .

Ora, Sr. Presidente, o povo brasileiro tem formação
recente. Sendo assim, ainda não possui certos valores
consolidados, como o valor da liberdade, da indepen
dência e da soberania nacional. E é nesta História.
de certa maneira ainda recente e sob certos aspectos
ainda pobre, que se destaca a personalidade de Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes, herói da nossa Pá
tria, pois pagou com a sua vida o grande ideal de ter
lutado pela independência nacional brasileira.

Neste mGmento, temos de observar que o bicente
nário de Tiradentes. o bicentenário da Inconfidência
Mineira passou em brancas nuvens em nosso País. A
Câmara dos Deputados não dedicou qualquer espaço
significativo para homenagear a luta simbólica da for
mação do povo brasileiro, que se empenha por uma
liberdade, por uma independência até hoje não conse·
guida de forma plena. Pelo contrário. o que vimos foi
o Governo Federal usar uma lei, já aprovada, que trans
feriu o feriado de Tiradentes - quando seria homena
geado - que seria comemorado numa sexta-feira. para
uma segunda-feira. E, assim, não houve qualquer ho
menagem, nem na segunda, nem na sexta-feira.

O Governo Federal não deu qualquer tipo de atenção
ao bicentenário da Inconfidência Mineira, que é um
marco significativo na luta do povo brasileiro pela inde
pendência. Essa é uma questão de relevância. Um povo
não se forma se não cultuar a história dos heróis que
lutaram e deram a sua vida pcla dignidade pela sobe
rania desse povo.

Foi apresentada, pela Mesa. proposta do Líder Bran
dão Monteiro no sentido da escolha de dia especial
em que a Câmara dos Deputados homenagearia a me
mória de Tiradentes. da Inconfidência. O dia não está
ainda marcado, porque, ao lado dessa proposta. existem
dezenas de outras homenagens que deverão também
ser feitas, o que nos leva a acreditar que a Mesa, equivo
cadamente, está considerando a homenagem a Tiraden
tes, a homenagem à Inconfidência Mineira, como se
fosse mais uma homenagem que prestaremos nesta Ca
sa. Isto de forma alguma é verdade.

Nesse sentido, Sr. Presidente, a Liderança do PC
do B propõe. junto aos Líderes desta Casa e à bancada
de Minas Gerais, que a Mesa indique. a curtíssimo pra
zo. um dia na semana próxima para que possamos reali
zar uma sessão solene em homenagem à Inconfidência
Mineira, ao bra\'o Tiradentes, na luta pela indepen
dência nacional brasileira.

o Sr. Octávio EIísio-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - SI. Presidente, a propósito do pro
nunciamento feito pelo Líder do PC do B, gostaria
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de informar que, por requerimento meu. aprovado pela
Presidência da Câmara dos Deputados e encaminhado
ao Presidente do Congresso Nacional. foi estabelecido
que no dia 10 de maio haverá uma sessão conjunta
da Câmara e do Senado em homenagem à Inconfidência
Mineira. Nesse dia farão exatamente duzentos anos que
Tiradentes foi preso. Por isso houveram por bem o
Presidente da Câmara e o do Senado marcar a homena
gem nesse dia.

Portanto, digo ao Líder do PC do B que. como Parla
mentar mineiro. não esqueci a passagem dos duzentos
anos da Inconfidência Mineira, que começam, efetiva
mente. no dia 15 de março - e fiz um pronunciamento
aqui -, quando foi delatado o movimento da Incofi·
déncia por Joaquim Silvério dos Reis.

Agradeço a V. Ex' a atenção para essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Octávio Elísio, V. Ex' prestou os esclarecimentos
que a Presidência pretendia fazer.

Concedo a palavra. para falar no restante do tempo
destinado ao Partido da Frente Liberal. ao nobre Líder
José Lourenço.

O Sr. Elias Murad - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. ELIAS MURAD (PTB - MG. Sem revisáo
do orador.) - Peço desculpas ao nobre Líder, pois
gostaria de dizer que no dia 17 deste mês fiz um pronun
ciamento sobre a Inconfidência Mineira. na comemo
ração de seus duzentos anos.

SI. Presidente. agradeço a V. Ex" e ao nobre Líder
do PFL.

O Sr. José Lourenço - Líder do PFL - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, são do
conhecimento de todos os graves problemas com que
convive o País na área das relações entrc o capital e
o trabalho.

Greves nos mais diversos setores da vida nacional
afetam a economia do País: o Porto de Santos. respon
sável por 30 a 40% das exportações nacionais. está para
do há quinze dias; a indústria automobilística está para
da; o sistema bancário nacional está todo fechado.

Porém. mais grave do que isso é que as greves deixa
ram de ser instrumento de rcivindicação e de negociação
entre o capital e o trabalho. para se transformarem
em instrumento de ação política, já agora. ação política
revolucionária.

Por isso, o meu partido traz à Nação a seguinte nota:

"À NAÇÃO BRASILEIRA

A Bancada do Partido da Frente Liberal na Câ
mara dos Deputados expressa à Nação brasileira
sua profunda preocupação em face dos TUrnos que
estão tomando os movimentos grevistas que atin
gem inúmeras categorias profissionais em grande
parte do território nacional. Mesmo serviços essen
ciais estão sendo gravemente afetados.

São claros os sintomas de terrorismo urbano.
Proposital e organizado, tais como os acontecimen
tos de ontem, no Recife, em que houve um aten
tado â bomba. No Rio e em São Paulo, em vista
de manifestações semelhantes, é tensa a situação.
Instala-se o terror como instrumento de pressão.
Isto é inaceitável.

A Nação não pode ficar à espera de que o tumul
to sufoque os princípios da disciplina e da autori
dade. Há que restabelecê-los, o quanto antes.

O justo direito à greve está sendo usurpado por
minorias nitidamente comprometidas com interes
ses políticos menores e alheios aos dos trabalha
dores.

Diante de quadro tão assustador. sentimo-nos
no dever de conclamar a todos que retornem ao
trabalho. pois somente através do diálogo e do
entendimento alcançaremos a consolidação demo
crática.
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Estamos dispostos e interessados em colaborar
com todas as categorias na argumentação a favor
de suas justas reivindicações trabalhistas, junto ao
Governo e aos empregadores.

Brasília, 26 de abril de 1989. - Deputado José
Lourenço, Líder do PFL - Deputado José Teixei
ra, Vice-Líder do PFL - Deputado José Lins, Vi
ce-Líder PFL - Deputado Ricardo Izar, Vice-Lí
der PFL - Deputado Jesus Tajra, Vice-Líder PFL
- Deputado Iberê Ferreira, Vice-Líder PFL 
Deputado Luís Eduardo,.Vice-Líder PFL- Depu
tado Ronaro Corrêa, Vice-Líder PFL - Deputada
Rita Furtado, Vice-Líder PFL - Deputado Paes
Landim, Vice-Líder PFL - Deputado Fausto Ro
cha, Vke-Líder PFL."

Sr. Presidente, estou certo de que esta nota da Ban
cada do Partido da Frente Liberal na Câmara dos Depu
tados encontrará ouvidos atentos, pois a Nação não
suporta mais a agressão que está havendo contra a socie
dade brasileira, patrocinada especialmente por funcio
nários do Banco do Brasil e do Banco Central, os mais
bem pagos deste País. É inadimissível que, enquanto
o trabalhador que ganha salário mínimo está hoje traba
Ihando, os funcionários do Banco do Brasil, que ganham
milhares de cruzados, liderem movimento de revolução,
de guerrilha urbana no País. Não aceitamos isso. Pedi
mos e sugerimos ao Sr. Presidente da República medi
das as mais veementes, as mais rápidas, para que a
paz volte à Nação brasileira. (Palma)

o Sr. Plínio Arruda Sampaio, Líder do PT. - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira.) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT -SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, há poucos dias subi à tribuna para desfazer acusa
ções a meu partido. Elas partiam de um jornal que
dizia que a CUT tinha um manual de adestramento
para greves, que eu havia feito um videocassete de pro
paganda eleitoral do meu partido com recursos da Igreja
Católica e que cartas subversivas oriundas da Nicarágua
chegavam ao País. Respondi à todas elas e solicitei
esclarecimento ao Ministro do Exército, porque não
vou deixar barato essas acusações. No entanto. ainda
não recebi resposta do Sr. Ministro.

Ontem, o Deputado Ricardo Izar usou a tribuna para
fazer pesadas acusações à Prefeitura de São Paulo. Não
lhe demos resposta porque imaginamos que fosse um
arroubo momentâneo. talo descabimento do que fala
va. Hoje, S. Ex' volta à tribuna para fazer má política,
para fazer politicagem. Não se admite que um Depu
tado, com a rcsponsabil.idadc que tem, suba à tribuna
para acusar um partido, quando os fatos têm perfeita
explicação racional. Estamos querendo fazer um parti
do. e um partido se faz tabém com dinheiro. Há de
se ter recursos. E quem não recorrer à caixinha, quem
não tira dinheiro de empreiteiros, quem não busca di
nheiro no grande capital tem de tirar o dinheiro para
suas atividades partidárias do seu militante, do membro
do partido. Cada militante do PT I% paga do seu salário
para poder votar em qualquer encontro ou convenções
do partido. E se não paga, não vota. O militante do
meu partido é instado a dar, voluntariamente, uma per
centagem do que recebe ao partido, ~eja ele funcionário
público ou de empresa particular. E uma contribuição
voluntária. O membro da bancada do Partido dos Tra
balhadores, quando se candidata a cargo público, assina
um compromisso eleitoral de que 30% do seu salário
serão descontados mensalmente para as caixas do parti
do. Isso é público, é aberto, é notório. Os funcionário
de confiança - não os de carreira, mas as de confianças
do PT - que são chamados a participar da adminis
tração são instados a dar, voluntariamente uma contri
buição proporcional ao seu ganho.

De modo que o que está se manifestando aqui é
o desejo de macular o nome de uma leganda que tem
defeitos, limitações, que tem errado, mas que tem pro
curado criar neste País a imagem de que se pode fazer
política como cidadão, com realismo, seriedade, e cor
reção.

Estou respondendo ao Deputado Ricardo Izar que
essa acusação é caluniosa ao nosso Partido e não inter-
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fere de maneira alguma em nossa posição. Não vamos
alterá-la. Militante do PT paga I% do seu salário ao
partido; se ganhar mais, paga proporcionalmente, con
forme tabela, e se for membro do Congresso paga 30%
do que recebe.

Há também denúncia de que a Prefeita de São Paulo
está cedendo locais públicos para reuniões da CUT e
de sindicatos. Há também acusação de que estamos
fazando demissões indevidas.

Neste País, Deputado Ricardo Izar, existe uma lei
que diz que quem faz acusação deve prová-la. Traga
V. Ex' os nomes, os locais, as horas, o que foi indevido,
e não venha usar da tribuna para criar um clima de
intranqüilidade com calúnias. que não aceitaremos.

O Nosso Partido está sendo atacado porque é hoje
uma possibil.idade eleitoral real. Se quisermos continuar
com aquela política pré-64, iremos a 64. Quero deixar
aqui registrado, com absoluta clareza, que o PT não
pede licença a ninguém para fazer política, e não vai
ser esse tipo de acusações que impedirá nossa marcha
para fazer realmente deste País uma democracia, dos
trabalhadores.

O Sr. Ricardo Izar - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. RICARDO IZAR (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Predidente, Srs. Deputados, as pala
vras do Deputado Plínio Arruda Sampaio confirmam
a minha denúncia. S. Ex' disse: "funcionários de con
fiança e cargos comissão, também." Ora, os cargos em
comissão são as chefias de departamento e de seção,
que em São Paulo, nobre Deputado Plínio Arruda sam
paio, são 1.300. V. Ex' acabou de confirmar que eles
estão pagando uma percentagem para o partido. Isto
pode ser legal, mas é imoral. Estou, agora, apresen
tando um projeto proibindo isto, porque é uma coação
e não, como V. Ex' disse, uma calúnia.

Ontem mostrei, desta tribuna. aos Srs. Deputados
o convite do PT para os Shows de arrecadaçáo de fundos
na marq uise do Ibirapuera, recinto fechado da prefei
tura. onde nós. moradores daquela cidade. praticamos
esportes, lazer e passeamos com nossas famílias. No
dia do Show do PT ninguém podia entrar ali, apenas
os militantes do partido. Além do mais, nobre Depu
tado, mostrei aqui os convites do PT na casa Velha
do Tatuapé, na Casa de Cultura, na Biblioteca de Tatua
pé, não para as reunióes, mas para as plenárias do
PT.

Na realidade, nobre Deputado, V. Ex", do PT. não
estão acostumados com o roder, não têm quadros para
administrar e acham que poder e admitir é mandar,
como dono de uma casa. Querem ser donos da prefei
tura.

Provo que todos os funcionários em comissão e em
cargos de confiança estão pagando 30% de seus salários
para o caixa do PT. Além do mais, V. Ex', hoje, como
o nobre Deputado José Genoíno ontem, disse que é
muito melhor arrecadar dos militantes do PT do que
receber uma comissão das empreiteiras. Acho que ne
nhuma das duas coisas pode ser feita, ou seja, receber
comissão de quem quer que seja ou receber dos funcio
nários, fazendo uma coação, porque - disse e repito
é um assalto à caneta armada, já que aquele que não
contribui é demitido.

O Sr. Plínio Arruda Sampaio - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE. (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT -SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. desejo dizer a
V. Ex' que essas acusações são absolutamente falsas.
O que estamos fazendo é cobrar uma contribuição vo
luntária. Quero que o Deputado Ricardo Izar subs
tancie a quantia que disse no seu discurso. Tenho aqui
as notas taquigráfieas. Que S. Ex' mostre onde estão
esses 660 milhões, se é que sabe onde estão.

Quanto aos prédios que estão sendo cedidos, afirmo
questão sendo cedidos, sim, mas para qualquer partido.
Achamos que o prédio público, quando não está sendo
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utilizado como escola, biblioteca. pode e deve ser usado
pelos sindicatos, pela comunidade, pelos ~artidos pol~ti

cos Pode, perf«itamente - e eXiste lei que permite
isto. _ .

De modo que não vamos deixar barato. Estao aI

os documentos. Voltarei a esta tribuna para responder
a cada uma dessas questões, explicar caso por caso.
O que posso dizer agora é que o PT reafirma o que
falou: são calúnias. Quem acusa tem de provar, e vamos
exigir que fique provado.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ontem me foi negado
o direito de me explicar, após a falação do Deputado
Ricardo Izar. A Mesa não me concedeu a palavra, ape
sar de o Deputado Ricardo Izar ter-me citado nominal
mente. Hoje S. Ex' novamente se referiu ao meu nome.
Portanto, solicito o tempo regimental para responder
à falação do nobre Deputado. .

Sr. Presidente, esperamos .das classes dommantes,
dos conservadores deste País e das elites políticas de
São Paulo, um debate político de alto nível, um debate
sobre políticas globais para a cidade de São Paulo. Que
remos travar esse debate de alto nível, e não. Sr. Presi
dente, de maneira sorrateira. fazer calúnias contra um
partido político.

Ontem o Deputado Ricardo Izar subiu à tribuna para
dizer que os militantes do PT que exerciam cargo de
confiança tinham o compromisso de dar 30% do seu
salário ao partido. Respondi a S. Ex' que os Deputados
Federais dão 30% do seu salário para o partido, em
função de um compromisso assumido com a população
em carta eleitoral.

O que queremos - e o Deputado Ricardo Izar não
entende isto -são partidos organizados com base numa
adesão livre e espontánea dos militantes, e não partidos
constituídos dentro de gabinetes, como meras máquinas
parlamentares, à sombra do poder. O que os militantes
do partido fazem, Deputado Ricardo Izar - isto ,:stá
registrado na Justiça Eleitoral - é um compr?mlsso
de adesão programática, estatutária. Não adenmos a
nomes, a cargos, mas a propostas. e é isto que irrita
as elites conservadoras deste País. que se voltam contra'
a administração do PT exatamente porque a Prefeita
Luíza Erundina acaba de botar a mão em algumas ara
pucas que existem dentro da administração de São Pau
lo.

Ontem o Deputado Ricardo Izar se referia à CMTC.
O Prefeito Jànio Quadros nomeou 14 mil funcionários
para este orgão c os liberais ficaram ~alados, nada f~l~

ram sobre o enxugamento da máquma. O PT demItIU
quinhentos e pouco servidores e aparece agora um bra
do pela readmissão. Como é que fica o enxugamento
da máquina, meus senhores liberais desta República,
que está-se enterrando no fisiologismo, na hipocrisia
e no farisaísmo?

Não procedem, Deputado Ricardo Izar, essas acusa
ções. O PT quer debater idéias, programas e não esse
tipo de colocação de V. Ex'. (Palmas.)

O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação. como líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocencio OLiveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados,
na condição de Líder do PMDB, de plantão nesta ses
são, coube-me a tarefa de procurar expressar a posição
da Bancada do nosso partido com assento nesta Casa
a respeito deste projeto de decreto legislativo que visa
a realização de um plebiscito para a criação do Estado
do Triãngulo.

A propósito, esta Liderança recebeu de parte cIá ban
cada do nosso partido em Minas Gerais, um documento,
e peço a permissão da Casa para proferir a sua leitura:

"O reexame da conformação territorial do Brasil
é questão complexa e de importância fundamental
para garantir a estabilidade geopolítica nacional
e a sua estrutura administrativa - abrangendo os
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aspectos históricos, culturais, econômicos e sociais
das diversas regiões.

A nova Constituição brasileira ,"stabeleceu nor
mas cautelares básicas que devem ser cumpridas
antes que se proceda a qualquer nova divisão.
Criou um rito de tramitação que inclui a formação
de uma Comissão de Redivisão territorial para opi
nar, seguida da audiência do Congresso, da Assem
bléia Legislativa e da própria população interes
sada através de plebiscito.

Estas cautelas são imprescindíveis para que o
assunto possa ser amplamente examinado e deba
tido e prevaleçam os interesses nacionais e regio
nais acima e isentos de quaisquear tipos de manipu
lação econômica ou política. A Comissão Especial
será , pois, o forum próprio e competente para
o encaminhamento e o estudo da proposta.

Atropelar esta seqüência é subverter esta crono
logia e ordem, com a realização de um plebiscito
agora, apenas tumultuaria e inviabilizaria os traba
IllOs da Comissão.

Acresce que o artigo 18 da Carta Magna não
foi ainda regulamentado por lei, o que o torna
inaplicável. Promover o plebiscito nestas condi
ções, além de inconstitucional, ficaria passível de
contestação judicial. Cabe, ainda, imaginar o que
ocorreria se, dos setenta e cinco municípios propos
tos para serem consultados, alguns forem a favor
e outros contra - como se julgaria o resultado?

Fato igualmente importante é a conturbação dc
idéias e de propostas que a coincidência da data
do plebiscito com a da eleição do futuro presidente
da República provocaria. É claro que a questão
regional seria o principal tema da campanha em
Minas, prejudicaBdo fundamentalmente a coloca
ção e o debate sobre os grandes problcmas e inte
resses da nação.

Finalmente, vale a pergunta: se é legítima a pos
tulação, por que não resguardá-la e enquadrá-Ia
no texto constitucional?"

Este é, na íntegra, o manifesto do Movimento Cívico
pela Unidade de Minas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou filho de Minas
Gerais. Estado ao qual muito me orgulho de pcrtencer.
Sendo um Deputado do Estado do Paraná, quero dizer
a esta Casa, nesta hora, que votei favoravelmente à
criação do Estado do Tocantins na legislatura passada
e durante os trabalhos da Constituinte. Entretanto, du
rante a Assembléia Nacional Constituinte. votei contra
todos os outros projetos que visavam à criaçáo de novos
Estados. Tenho as minhas razões para votar contra este
projeto de decreto legislativo, e elas estão muito vivas
na minha memória para justificar a minha posição con
trária nesta hora. como Deputado e na condição de
Líder de plantão. Por isso. recomendo à bancada do
PMDB que. tendo em vista a criação da Comissão de
Redivisão Territorial, criada pela Constituinte, este Ple
nário, neste momento, vote contra este projeto de de
creto legislativo, porque ele não serve aos intercsses
maiores de Minas Gerais de nosso País. (Palmas. Apu
pos nas galerias.)

O Sr, Tarzan de Castro - Sr. Presidcnte, peço a
palavra para uma comunicação, como líder do PDC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. TARZAN DE CASTRO (PDC - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nós, o PDC. assomamos à tribuna da Câmara dos Depu
tados, hoje, com orgulho inusitado, com a consciência
tranqüila, porque. ontem, o nosso partido, através de
uma reunião da Executiva, ampliada com a bancada
de Deputados e Senadores, tomou uma decisão histó
rica e definitiva, que repercute em todo o País. Vínha
mos sendo assediados - eu diria melhor, quase que
assaltados pelo candidato da extrema direita do Brasil,
Ronaldo Caiado, querendo arrombar as portas do nosso
partido, através de um processo de corrupção eleitoral,
de imposição de terror, em cima de alguns companhei
ros, utilizando-se também de alguns mal-avisados, ino
centes úteis. Esse Scnhor, de uma hora para outra,
decidiu. em nome do que há de mais atrasado no Brasil
e de mais comprometido com o atraso, ser candidato
a Presidente da República. Era filiado ao PFL até vinte
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e cinco dias atrãs. Desfiliou-se e tentou tomar de assalto
o Partido Democrata Cristão. Enganou-sc redonda
mente, porque esse partido tem compromisso. em pri
meiro lugar, com as transformações da sociedade brasi
leira, com mudanças profundas, para alterar a face in
justa de um País onde 80 milhões de marginais não
participam da vida econômica. O PDC que queremos
edificar no Brasil é comprometido com essas mudanças
e não com o atraso e o retrocesso pregado pela extrema
direita de Ronaldo Caiado.

Estamos orgulhosos da decisão do nosso partido, que
unanimemente, condenou essa candidatura, não acei
tou a sua filiação e decidiu dissolver o Diretório Regio
nal do PDC no Estado de Goiás. onde o Sr. Ronaldo
Caiado tentou arrombar a porta.

Estamos cçnscientes da missão histórica do nosso par
tido de desenvolver um proccsso, de consolidar a demo
cracia no Brasil e de retomar o desenvolvimento econô
mico através, única e exclusivamente, da vontade do
povo brasileiro e da solução dos problemas básicos.

Sr. Presidente, o PDC está de parabéns. A demo
cracia ganhou uma batalha no Brasil, derrotando 
espero que definitivamente as pretensões da extrema
direita brasileira.

Sr. Presidente e Srs. Deputados. quero dizer a esta
Casa que ontem o Partido Democrata Cristão. através
de sua Comissão Executiva e de toda a bancada parla
mentar federal vetou a filiação do dono da UDR no
Brasil, Sr. Ronaldo Caiado, que tentou entrar no parti
do arrombando as portas da casa, como se usasse um
pé-de-cabra. E a casa que ele escolheu para o assalto
foi justamente o meu Estado. Mas quero esclarecer
que o seu gesto não teve e não tem apoio do partido
em Goiás. O que aconteceu ali foi uma armação solerte
e orgíaca, financiada por dinheiro de origem desconhe
cida, quando alguns membros do PDC foram alugados
para a infeliz e fracassada tarefa de filiar esse cidadão.
que hoje é o rosto da extrema direita do País, nos
quadros do PFL.

Quero informar ainda a este Parlamento que nas elei
ções municipais do ano passado a UDR participou com
candidatos próprios ou instrumentalizados. Mas foi re
fugada pelo povo do meu Estado. não conseguindo ele
ger um só prefeito, o que demonstra a rejeição dos
goianos por essa sigla de extrema direita, que preconiza
a violência permanente no campo. Pode até ser que
essa entidade tenha filiados de boa fé, mas que na verda
de não passam de inocentes úteis aos apetites insaciáveis
do Sr. Caiado.

A posição histórica do PDC nacional não se limitou
apenas a vetar a filiação do Sr. Ronaldo Caiado. Decidiu
por unanimidade a dissolução da executiva estadual,
cujo presidente foi alugado para alugar o partido e arras
tá-lo à indignidade política e ao deboche nacioual. Este
é o aviso concreto e material de que o PDC não é
táxi, não é sigla de aluguel para os Caiado da vida.

Srs. Deputados, o Sr. Ronaldo 't:aiado tem direito
de ser candidato ao cargo que quiser. porquc não se
pode negar que ele representa uma pcquena parcela
da sociedade, representa o braço armado da extrema
direita, representa o atraso e a violência, mas posso
dizer-lhes que ele não representa a grande maioria dos
fazendeiros do Brasil, principalmente os médios e pe
quenos. Mas esse direito não autoriza Caiado a tomar
de assalto um partido que tem história e profundos
compromissos com a transformação da socicdade, com
a democracia política e econômica, partido que se vai
cristalizando como uma opção para o Brasil moderno.

O episódio de Goiás foi uma tentativa de se tomar
o partido de assalto. à revelia de 'suas bases e de sua
direção nacional. muito ao estilo da UDR, que nega.
mas não consegue escapar das evidências de haver parti
cipado na eliminação de Chico Mendes, como de tantos
outros lavradores nos sertões do Brasil.

Denuncio aqui finalmente o aluguel e a compra de
alguns membros do partido em meu Estado. que devem
deixar o PDC nos próximos dias, já que o fascínio pelo
dinheiro do Caiado lhes é mais conveniente. O Sr. Caia
do pode continuar comprando bois, mas não conseguirá
comprar o povo brasileiro. porque boi a gente marca,
tange, ferra, engorda c mata, mas com gente é diferente.

O Sr. Jofran Frejat - Sr. Presidente, peço a palvra
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. JOFRAN FREJAT (PFL - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estou na Liderança do
Partido da Frente Liberal e acabo de ouvir que o Sr.
Ronaldo Caiado seria filiado ao nosso partido e agora
estaria tentando entrar para o Partido Democrata Cris
tão.

É do desconhecimento da Liderança e da Presidência
da Executiva Nacional a que pertenço que o Sr. Ronaldo
Caiado se tenha, em qualquer momento, filiado ao Par
tido da Frente Liberal.

Pedimos a V. Ex" Sr. Presidente, que mande constar
dos Anais desta Casa a nossa insatisfação ao ouvirmos
de um companheiro a declaração de uma filiação inexis
tente ao PFL.

O Sr. Fernando Santana - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação, como Líder do PCB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabou de ocupar
a tribuna o representante do PDC. Ouvi de S. Ex' o
dado de que no País há 80 milhões de marginais. Ora,
Sr. Presidente, marginais ou marginalizados são, prati
camente, a mesma coisa. No entanto, antes dele, ocu
pou esta tribuna um líder de partido para condenar
de maneira violenta c até - digamos assim - ameaça
dora as greves quc se estão realizando no País.

Ora. Sr. Presidente. a nosso ver o melhor remédio
que este Governo ou qualquer outro poderia adotar
para impedir essa inquietação social que está caminhan
do para a convulsão não é promovcr ameaças ao estado
de greve; é promover o desenvolvimento, é criar empre
gos, é pagar condignamente.

Dizer-se que o funcionário do Banco do Brasil ganha
uma quantia exorbitante é uma afirmação verdadeira,
se considerarmos o piso salarial, por exemplo, do Bra
desco. Mas. se consideramos esse salário do ponto de
vista das necessidades sociais, das necessidades huma
nas, da educação, da saúde, da faml1ia, ele não repre
senta esse dinheiro todo.

Estamos presenciando hoje, por exemplo. no Rio
de Janeiro, o fechamento de um hospital do INAMPS,
a pedido de seu interventor, que o requereu à Justiça.
Ora, quando se pede o fechamento de um hospital que
faz parte de uma organização como o INAMPS, é evi
dente que a Nação não está com boa saúde.

A comunidade do Rio de Janeiro revoltou-se e ocu
pou o hospital, porque acreditava que ele poderia fun
cionar. Depois, os Vereadores do, Rio de Janeiro cre
denciaram a Vereadora Laura Carneiro, filha do Sena
dor Nelson Carneiro, Presidcnte do Congresso, para
promover um entendimento direto com o atual Ministro
da Previdência Social, Sr. Jader Barbalho.

Ora, quandO estamos vivendo uma situação em que
a própria instituição manda fechar hospitais, evidente
mente. estamos caminhando para o caos.

O Presidente da Venezuela disse ontem que o ocor
rido em Caracas po~e repetir-se. em cadeia, em toda
a América Latina. E o prenúncio, dissc ele, da ocor
rência de fatos semelhantes. Temos dito isso a diversos
companheiros, e chamamos aquele episódio "Venezue
laço". Em nosso País pode ocorrer o "brasilaço", e
em escala muito maior. Imagine-se um "brasilaço" em
São Paulo. com quatorze milhões de habitantes! Imagi
ne-se um Rio de .Janeiraço, numa cidade com oito mi
lhões de habitantes! O Estado brasileiro está, a nosso
ver, em fase de completa deterioração -o Estado como
um todo: União, Estados e Municípios.

Ora. Sr. Presidente, as providências que nós, como
um dos Poderes constituídos do País, devemos tomar
não se restringem apenas em denunciar greves, sobre
tudo de um organismo como o Banco do Brasil, que
é um exemplo de dignidadc não só para o País, mas
também internacionalmente. Todos sabemos que os
funcionários do Banco do Brasil trabalhavam. Se as
normas adotadas pelo Banco do Brasil fossem aplicadas
em todas as repartições públicas do País, não estaríamos
no estado em que nos encontramos, necessitando demi
tir milhares de funcionários. ao nível de União, de Esta
do e de Municípios, para equilibrar o Orçamento. Isto
porque, neste País, sempre se praticou o clientelismo



2708 Quinta-feira 27

mais horroroso que se pode imaginar. com nomeações
feitas sem nenhum sentido. para atender a pedidos polí
ticos. Encontraremos o remédio para esses males reto
mando o nosso desenvolvimento. suspendendo o paga
mento da dívida externa, retendo no País rccursos pre
ciosos. para investi-los nos setores produtivos. É este
o caminho para que se evite o caos nesta Nação e não
o de ameaçar os grevistas com prisões e outras medidas
que acabaram de ser relatadas neste plenário.

o Sr. Arnaldo Faria de Sá. Líder do PJ - Sr. Presi
dente. peço a palavra para uma comunicação.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado. .

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PJ - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
nesta semana, comemorou-se o Dia do Contabilista.
Naquela data, manifestei-me, nesta Casa, congratulan
do-me com os contabilistas pela passagem do seu dia.

Venho à tribuna. neste momento, para informar aos
Srs. Deputados que. em razão do exíguo prazo que
tínhamos para a entrega das declaraçõcs do Imposto
de Renda, pessoa física e pessoa jurídica, que venceria
depois de amanhã, fiz várias gestões junto ao Secretário
da Receita Federal para a dilatação daquele prazo. Aca
bo de ser informado pelo Sr. Reinaldo Mustafa que
o prazo de entrega das declarações de Imposto do Ren
da, pessoa física e pessoa jurídica, que venceria no dia
28. está prorrogado para o dia 12 de maio. Não podería
mos furtar-nos de trazer à Casa notícia dessa impor
tância.

Com isto. podem os contabilistas completar seu traba
lho e todos 05 contribuintes apresentar suas dclarações
do Imposto de Renda.

Esta, aliás, foi uma preocupação já demonstrada an
teriormente, quando tentamos, com exito, a prorro
gação da declaração anual de bens em OTN para 31
de dezembro.

Agora a prorrogação do prazo normal para a entrega
das declarações poderá permitir que todos os contri
buintes brasileiros cumpram seus compromissos.

Nossos cumprimentos ao Secretário da Receita, Rei
naldo Mustafa, que entendeu a preocupação e atendeu
a esse pedido.

O Sr. César Cals Neto. Líder PSD - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

oSR. CÉSAR CALS NETO (PSD - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Brasil
vive hoje dias de perplexidade, pela ocorrência de mais
dc seiscentas greves no País. Trata-se de uma situação
de intranqüilidade que não interessa aos trabalhadores,
aos empresários; à população brasileira, não interessa
a ninguém.

Ora, para que o clima de tranqüilidade volte a impe
rar no País, é necessário que se defina uma política
salarial. E aí chamamos a atenção dos Srs. Deputados
para a responsabilidade das Lideranças do Cogresso
Nacional. Precisamos. por intermédio de entendimen
tos, especialmente com a participação dos trabalhadores
e empresários. definir. com a mais absoluta urgência.
uma política salarial justa, honesta, e que traga, sobre
tudo, cquihbrio cntre o capital e o trabalho. Caso con
trário, Sr. Presidente, estaremos permitindo a entrada
de mais combustível na fogueira, pois, evidentemente,
essas paralisações somente trazem prejuízos a todo o
País.

Aqui fica nosso apelo veemente para as Lideranças
com assento no Congresso Nacional, no sentido de que
possam reunir-se com a mesma urgência com que o
fizeram por ocasião da definição da lei que regulamen
tará as eleições deste ano. Tão importante quanto as
eleições de 15 de novembro é o clima de harmonia;
tão importante quanto o processo político é o clima
de democracia que deve imperar no País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar à votação da matéria que está sobre a mesa e
a constante da Ordem do Dia.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passo
a ler o seguinte ofício:

CN/I77
Em 26 de abril de 1989

A Sua Excelência o Scnhor Deputado Paes de Andrade
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex' e. por seu alto intermédio. à

Câmara dos Deputados. que esta Presidência convocou
sessão conjunta a realizar-se hoje. às dezoito horas e
trinta minutos. no Plenário dessa casa, destinada à dis
cussão. em turno único, do Projeto de Resolução n"
I, de 1989 - CN. que estabelece normas para o exame
e votação de medidas provisórias.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' pro
testos de estima e consideração. - Senador Nelson Car
neiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Solicitamos, nos tcrmos regimentais, urgência para

a tramitação do Projeto de Lei n" 1.917, de 1989. do
Senado Federal, que "prorroga o prazo de dispositivos
legais que menciona. com base no art. 25 das Dispo
sições Constitucionais Transitórias".

Sala das Sessões. 26 dc abril de 1989. - Ibsen Pinhei.
ro, Lídcr do PMDB - José Teixeira, Vice-Líder do
PFL - Euclides Scalco, Líder do PSDB - Gerson Pe
res, Vice-Líder do PDS - Vivaldo Barbosa, Líder do
PDT - Elias Murad, Vice-Líder do PTB - Plínio
Arruda Sampaio, Líder do PT - Adolfo Oliveira, Líder
do PL - João Herrmann, Líder do PSB - Haroldo
Lima, Líder do PC do B - Fernando Santana, Vice
Líder do PCR

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Requeremos. na forma regimental (artigo 190 do Re

gimento Interno). que o Projeto de Lei n' 1.71O-B.
de 1989, item 2 da Pauta, seja apreciado em primeiro
lugar.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1989. - Deputado
José Luiz Maia - Deputado José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
qne o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Votação. em discussão única. do Projeto de Lei
n' 1.nO-A. de 1989, que regularmenta o art. 159.
inciso I, alínea c, da Constituição, instituindo o
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
(FNO), o Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e dando
outras providências: tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade, legalidade e técnica le
gislativa; da Comissão de Desenvolvimento Urba
no, Interior e Índio, pela aprovação, com substitu
tivo; e da Comissão de Finanças, pela aprovação,
com adoção do substituto da Comissão de Desen
volvimento Urbano. Interior e Índio. Pendente de
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça
e Redação: de Desenvolvimento Urbano, Interior
e Índio e de Finanças. às emendas dc plenário.
(Do Sr. Firmo de Castro.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Theodoro Mendes para
leitura do parecer às emendas de plenário ao projeto,
oferecido pelo relator designado pela Mesa, Deputado

Abril de 1989

João Natal, em substituição à Comis'ião dc Constituição
e Justiça e Redação.

O SR. THEODORO MENDES (PMDB - SP. Lê
o seguinte parecer.) - Sr. Presidente, foram apresen
tadas ao Substitutivo ao Projeto de Lei n" 1.7l0-A.
de 1989. as seguinte emendas:

N° l-do Deputado Virgl1io Guimarães. suprimindo
o § I" do art. 2';

N° 2 - do Deputado Mauro Miranda - excluindo
do art. 2' a palavra "federais":

- suprimindo o art. 3" in totum. para suhstituir por
parágrafo do art. 2", com a seguintc redação: "Os recur
sos a que se refere esta lei scrão aplicados de acordo
com os planos regionais de desenvolvimento. que conte
rão as diretrizes e prioridades setoriais estabelecidas
pelos Estados das respectivas regiões":

- acrescentanto § 3' ao art. 2", para excluir do produ
to da arrecadação do Imposto sobre a Renda. no cálculo
do percentual de 3% , a parcela referida no art. 157,
inciso I, da Constituição;

- excluindo do art. 4' a expressão" ... das regiões
Norte. Nordeste e Centro-Oeste";

- dando nova redação ao parágrafo único do art.
6". para fazer referência expressa ao art. 34. § I (J, da
Constituição;

- dando nova redação ao art. 10, para excluir a possi
bilidade de repasse dos recursos às coorperativas, e
introduzir a figura do Conselho dc Administração de
cada região;

-dando nova redação ao art. 14, para definir o Con
selho de Administração como órgão administrador do
Fundo;

-definindo, no art. 15, as atribuições do Conselho
de Administração:

- suprimindo os arts. 16 e 21, e excluindo o § 10
do art. 22.

N" 3 - Do Deputado Waldeck Omelas. acrescen
tando § 3" ao art. 2', para assegurar condições de execu
ção dos projetos, com recursos do Fundo, mediante
a subscrição de debêntures.

No 4 - Do Deputado José Lins. substituindo, no
inciso I do art. 3". a palavra "ressalvado" por "nos
termos do".

N' 5 - Do Deputado Virgílio Guimarães, supri
mindo as palavras "privados" e "privadas", no inciso
I do art. 3" e no art. 4", respectivamente.

N' 6 - Do Deputado Firmo de Castro, suprimindo
do inciso lU do art. 3" a expressão "bem como aos
cmpreendimentos imprescindíveis à implantação e con
solidação de pólos de irrigação".

N' 7 - Do Deputado José Lins. substituindo. no
inciso III do art. 3', a expressão "imprcscindívcis à
implantação e consolidação de pólos de irrigação" por
"destinados à implantação de agricultura irrigada no
semi-árido da região Nordeste".

No 8 - Do Deputado José Lins, para incluir no art.
3", inciso X, a palavra "atividades".

N" 9 - Do Deputado Wilson Campos, acrescen
tando inciso ao art. 3", para relacionar a produção de
alimentos como diretriz à formulação de políticas dos
fundos.

N~' 10 - Do Deputado Waldeck Omelas. acrescen
tando parágrafo único ao art. 3'. para garantir aplica
ções em investimento.

N° II - Do Deputado Wilson Campos, dando nova
redação ao art. 4", para incluir outras formas de associa
çáo de produtores como beneficiários dos recursos dos
fundos.

N'· 12 - Do Deputado Luiz Salomão, dando nova
redação ao art 4", para ressaltar que as empresas henefi
ciárias dos recursos dos fundos são as brasileiras de
capital nacional.

N° J3 - Com o objetivo idêntico ao da Emenda
a" 12.

N" 14 - Do Deputado Marcos Formiga. alterando
a redação do art. 4". para dar prioridade às cooperativas,
como beneficiárias dos recursos dos fundos.

No' 15 e 16 - Dos Deputados Luiz Salomão e Aldo
Arantes, suprimindo, no art. 4", a palavra "privadas".

N'" 16-A - Do Deputado Adolfo Oliveira. acrescen
tando no art. 4', a palavra "brasileiras" depois de "pes
soas físicas e jurídicas".
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N' 17 - Do Deputado Firmo de Castro, suprimindo.
no art. 4', parágrafo único. a expressão "ressalvado
o disposto no parágrafo único do art. 4" desta lei".

N' 18 - Do Deputado José Lins, suprimindo o pará
grafo único do art. 4",

N" 19 - Do Deputado Oswaldo Lima Filho, dando
nova redação ao parágrafo único do art. 4', para reduzir
a participação do setor público em obras de infra-es
trutura.

N" 20 - Do Deputado Manoel Castro. dando nova
redação ao parágrafo único do art. 4', para evitar a
concentração de aplicações em um único Estado.

N'21- Do Deputado Waldeck Ornelas. dando nova
redação ao parágrafo úncio do art. 4". para possibilitar
o financiamento de projetos de infra-estrutura.

N" 22 - Do Deputado Wilson Campos, dando nova
redação ao inciso TV do art. 5'" para substituir o órgüo
cncarregado de definir o índice de participação pluvio
métrica.

N" 23 - Do Deputado Firmo de Castro, suprimindo
do a:t. 5', inciso IV, a expressão "definida em portaria
do Ministério do Interior".

N' 24 - Do Deputado Marcos Queiroz, substituindo.
no parágrafo único do art. 6", a expressão "no inciso
I" por "neste artigo".

N' 25 - Do Deputado José Dutra. dando nova reda
ção ao parágrafo único do art. 6'''. para alterar o percen
tual de participação das regiões nos recursos dos fundos,
conforme estabelecido no § 10 do art. 34 das Disposições
Constitucionais Transib5rias.

N' 26 - Do Deputado José Lins, suprimindo do art.
8' a expressão "prazo de permanência desses recursos
no Tcsouro Nacional".

N" 27 - Do Deputado Haroldo Lima, surpimindo, no
caput do art. 10, a expressão "e cooperativas".

N' 28 - Do Deputado Virgílio Guimarães, incluindo
o inciso VI ao § 1" do art. 11.

N' 29 - Do Dcputado Firmo de Castro, modificando
a redação do art. l2, para flexibilizar a aplicação dos
recursos dos fundos.

N\' 30 e 31 - Dos Deputados Manoel Castro e José
Lins, suprimindo o art. 13.

N' 32 - Do Deputado Firmo de Castro. dando nova
redação ao art. 13.

N' 33 - Do Deputado Waldeek Orneias, dando nova
redação ao § 4' do art. 13.

No 34 - Do Deputado Luiz Salomão, dando nova reda
ção ao inciso I do art. 15, para ampliar os participantcs
do Conselho Supeiror.

N' 35 - Do Deputado Firmo de Castro, dando nova
redação ao inciso I do art. 15, para dirimir conflitos
de competência dos administradores dos fundos.

N" 36 - Do Deputado Raimundo Bczerra, suprimin
do, no inciso I do art. 15, a apalavra "normas".

N" 37 -Do Deputado José Lins, dando nova redação
aos incisos do art. 15.

N" 38 - Do Deputado Firmo de Castro, suprimindo
do art. 15 a expressão "sob a presidência do Ministério
do Interior."

N" 39 - Do Deputado Firmo de Castrro, dando nova
redação ao art. 17, para nomear explicitamente os ban
cos responsáveis pela aplicação dos recursos dos fundos.

N' 40 - Do Deputado José Dutra, aditando pará
grafo ao art. 17, para tornar-se mais abrangente a aplica
ção dos recursos dos fundos.

N' 41 - Do Deputado Firmo de Castro, eliminando
do art. 18 a expressão "ao.ano."

N' 42 - Do Deputado Firmo de Castro, suprimindo
do art. 20 a expressão "que deverão ser encaminhadas
à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos
Deputados. "

N" 43 - Do Deputado José Lins, suprimindo do
art. 20 a palavra "semestralmente."

N\' 44 - Do Deputado José Lins. dando nova redação
ao § 2" do art. 22, para esclarecer melhor o propósito
do projcto.

N'.' 45 - Do Deputado Luiz Salomão, suprimindo
o art. 23.

N' 46 - Do Deputado Manoel Castro, alterando
a redação do art. 23, para estabelecer novos coeficientes
de atualização monetária.

N'.' 47 - Do Deputado Firmo dc Ca~tro, modificando
a redação do art. 23, para adequá-lo às alterações intro
duzidas pelo autor no art. 12.
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N" 48 - Do Deputado Waldek Ornelas, suprimindo
o art. 24.

N" 49 - Do Deputado Manoel Castro. dando nova
redação ao art. 24, para incluir a participação dos Con
selhos de Desenvolvimento Regional, na solução dos
casos omissos.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, nos termos regimentais. opinar
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa das emendas apresentadas ao Subs
titutivo. Exceção fcita à Emenda n'.' 25, do Deputado
José Dutra, constatamos a procedência de iniciativa
das demais emendas, e que as mesmas atendem aos
preceitos da legalidade e apresentam técnica legislativa
adequada ao Substitutivo.

No que concerne à Emcnda n" 25. votamos por sua
inconstitucionalidade, tendo em vista que, ·em seus ter
mos, contraria o disposto no art. 34 § 10, das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, Nesse dispositivo.
acham-se estabelecidos os percentuais de participação
das Regiões Nortc, Nordeste e Centro-Oeste, nos recur
sos definidos no art. 159, inciso I, alínea "c", da Consti
tuição. Ou seja, 0.6 por cento para as Regiões Norte
e Centro-Oeste. respectivamente, e 1,8 por cento para
a Região Nordeste.

Em facc do exposto, votamos pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa das emendas ao
Substitutivo ao Projeto de Lei n" I.7I0-A. de 1989,
à excessão da Emenda n" 25. do Deputado José Dutra.

Sala da Comissão, 26 de abril de 1989. - Deputado
João Natal, Rclator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado José Luiz Maia para
proferir parecer às emendas de plenário ao projeto,
em substituição à Comissão de Desenvolvimento Urba
no, Interior e Índio. na qualidade de relator, designado
pela Mesa.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Lê o seguinte
parecer.) - Sr. Presidente, há quase duas semanas esta
Casa começou a discutir a rcgulamentação do inciso
I, alínea "c", do art. 159 da Constituição, que destina
três por cento da arrecadação do IPI e do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza para
as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste aplicarem
em programas de financiamento ao setor produtivo,
scndo asscgurada mctadc dos recursos, no caso do Nor
deste, ao semi-árido.
2, O Fundo Constitucional de Financiamento para as
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, previsto na
Constituição, e ora institucionalizado no presente diplo
ma legal em discussão nesta Casa, representa um instru
mento valioso de política regional. Sua finalidade prin
cipal será a de fomentar as atividades produtivas das
regiões deprimidas economicamente através de progra
mas de desenvolvimento.
3. A criação destes Fundos foi uma maneira encon
trada pelos Constituintcs de 1988 de resgatar um pouco
a dívida da sociedade brasileira para com o Nordeste
e as outras áreas mais pobres do País. Evidentemente
não vai resolver nossos problemas. Mas é inequivo
camente o início do reconhecimento de que eles exis
tem. Trata-se, na realidade, de uma tentativa de reparar
os erros passados e, quem sabe, até de esquecer a hipo
crisia que nos fazem lembrados somente nos momentos
de emergência e nas horas de maior aflição,
4. A alocação destes recursos para o Norte, Nordeste
e Centro-Ocste não rcprcscntou nenhum dádiva gover
namcntal. Na vcrdade foi uma conquista suada das ban
cadas destas regiões que, num momento histórico do
Parlamento brasileiro, souberam superar as desavenças
de ordem ideológica, pessoais e partidárias, colocando
os interesses de suas regiões acima delas todas.
5. Mas é preciso que estas bancadas e as comunidades
das regiões quc elas rcprescntam no Congresso Nacio
nal tenham a consciência de que o Fundo Constitucional
não representa remêdio para todos os males das regiões
pobres, das populaçãoes carentes e sofridas deste País
imenso e desigual. Não se trata de uma panacéia capaz
de transformar o Nordeste, por exemplo, repentina
mente. A varinha de condão cujo toque mágico revolu
cionará a economia, transformando o Norte o o Nor
deste em novos eldorados.

Quinta-feira 27 2709

6. É preciso, portanto, que a sociedade nordestina
e a comunidade nortista evitem a síndrome da panacêia
em relação aos recursos constitucionais. Porque. na rea
lidade, no caso do Nordeste. cuja realidade conhecemos
mais de perto, estes re':ursos não significam nem dez
por eento das necessidades de inverstimentos para o
setor industrial.
7. O projeto de lei que ora examinamos visando a
regulamentar a utilização dos recursos constitucionai~

traz grandes expectativas ao setor produtivo regional
pelo fator multiplicador que eles podem representar.
girando nas regiões, pois propiciam a criação de empre
gos, o investimento em setores prioritários, o financia
mento de novos empreendimento e. conscqüentemen
te, a melhoria de vida da população. É por isso mesmo
que sua regulamentação exige uma sistemática amadu
rccida que transforme a aplicação dos recursos em ver
dadeiro instrumento desenvolvimentista, sem c1iente
lismo c sem a margem de erros comumente explorados
pelos que levantam a voz contra as regiões pobres como
Nordeste.
8. O Projeto de Lei n" 1.7I0-A, de 1989, em discussão
única com parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação pela constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e técnica legislativa; da Comissão de Desen
volvimento Urbano, Interior e Índio pela aprovação,
com Substitutivo; e da Comissão de Finanças pela apro
vação com adoção do referido substitutivo, recebeu 50
emendas cm plenário, tendo o Sr. Presidente designado
novamente a mim como relator para emitir parecer so
bre as mesmas, em plenário.
9, As emendas, originárias de diversas correntes parti
dárias com assento nesta Casa. trouxeram inestimável
contribuição à melhoria e aprimoramento do texto, inci
dindo praticamente sobre todos os artigos. Em sua
maioria, foram total ou parcialmente incorporadas ao
texto que hora apresentamos à apreciação deste plená
rio, E mesmo aquelas rejeitadas. em sua maior parte,
foram atendidas em muitos aspectos pelo relator.
10, Adotamos, na análisc destas emendas, alguns
princípios norteaciores, a começar com a máxima fideli
dade ao texto da Constituição, que dispõe sobre o finan
ciamento do setor produtivo das regiões carentes do
País (art. 159, I, "c"). Depois, a prevalencia do entendi
mento scgundo o qual devem constar na lei apenas
as diretrizes gerais, duradouras e permanentes, capazes
de propiciar às regiões deprimidas e seus agentes flexibi
lidade e simplicidade na operacionalização dos Fundos
cuja criação é objeto da proposição em lide.
li, Sobre esse último aspecto, vale salientar ainda
que não perdemos de vista o fato de que, na aplicação
dos recursos constitucionais nas regiões Norte, Nor
deste e Centro-Oeste, dever-se-á considerar também
tanto os Planos Regionais de Desenvolvimento, cuja
aprovação é competência do Congresso Nacional, quan
to as prioridades, políticas e progamas, da órbita do
Conselho Deliberativo das Superintendências Regio
nais de Desenvolvimento.

Outros princfpios observados na elaboração deste pa
recer relativamente à regulamentação do art. 159, I
c. foram:

a) a descentralização administrativa e operacional;
b) o crédito diferenciado de acordo com o porte do

empreendimento e a natureza da atividade financiada;
c) a preservação dos Fundos Constitucionais contra

os "pacotes" econômicos do Governo;
d) a democratização do crédito, de forma a tornar

mais fácil o acesso de segmentos hoje marginalizados;
e) a não-concorrência com outros mecanismos de fi

nanciamento voltados para o desenvolvimento regional;
f) o tratamento preferencial à empresa brasileira de

capital nacional;

g) a transparência na operaeionalização dos Fundos,
com a introdução de amplos mecanismos de fiscalização
e controle sobre a utilização dos recursos;

h) a prioridade aos segmentos dos pequenos e médios
produtores rurais. bem assim das microempresas urba
nas;

i) a preservação do Fundo graças a mecanismo que
impeçam a rápida deterioração dos recursos que lhe
forem aportados; e

j) a administração aberta e democrática, com a parti
cipação de colegiado onde estarão presentes represen
tantes de toda a sociedade.
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SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR
(Ao Projeto de Lei n' I.nO-A, de 1989)
Ancxados os Projetos de Lei n' 1.628,

1.767, 1.810 e 1.909, todos de 1989.

Regulamenta o art 159, inciso I, alínea '"c" da
Constituição, iustitui o Fundo Constitucional de Fi
nanciamento do Norte (FNO), o Fundo Constitu
cional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fun
do Constitucional de Financiamento do Centro·Oes
te (FCO) e dá outras providências.

Autores: Deputados Firmo de Castro, Ney Lo
pes. Oswaldo Coelho, José Lins e José Carlos Vas
concelos.

Relator: Deputado José Luiz Maia
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam criados o Fundo Constitucional de

Financiamento do Norte (FNO), o Fundo Constitucio
nal de Financamento do Nordeste (FNE) e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
(FCO), para fins de aplicação dos recursos de que trata
a alínea c do inciso I do artigo 159 da Constituição,
os quais se organizarão e funcionarão nos termos desta
lei.

1- Das Finalidades e Diretrizes Gerais

Art. 2' O Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte (FNO). o Fundo Constitucional de Fiuancia
mento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) têm por ob
jetivo contribuir para o desenvolvimento econàmico e
social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, atra
vés das instituições financeiras federais de caráter regio
nal, mediante a execução de programas de financia
mento aos setores produtivos, em consonância com os
respectivos planos regionais de desenvolvimento.

§ l' Na aplicação de seus recursos, os FNO, FNE
e FCO ficarão a salvo das restrições de controle mone
tário de natureza conjuntural e deverão destinar crédito
diterenciado dos usualmente adotados pelas instituições
financeiras, em função das reais necessidades das re
giões beneficiárias.

§ 2' No caso da região Nordeste. o FNE inclui a
finalidade específica de financiar. em condições compa
tiveis com as peculiaridades da área, atividades econà
micas do semi-árido. ao qual destinará metade dos re
cursos ingressados nos termos do art. 159, I. c, da Cons
tituição.

Art. 3' Na definição das prioridades e formulação
das políticas c prdgramas operacionais de cada um dos
Fundos, serão observadas as seguintcs diretrizes:

I - concessão de financiamento exclusivamente aos
setores produtos das regiões beneficiadas;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

o nosso voto é pela aprovação do projeto, na forma
do substitutivo. com a incorporação ao texto das idéias
contidas nas emendas aprovadas, abaixo relacionadas:

PT I.'G
PFL CE
PFL CE
P.IOB PE
f'MOB PE
PDT RJ
PSOB PE
PDT RJ
PCdoBGO
PL RJ
PSDB PE
PFL BA
PFL BA
PMDB PE
PMOB CE
PCdoBBA
PT MG
PIADB CE
PIAOB CE
PFL BA
PMDB CE
PIAm CE
PMDB CE
PIAOB CE
PIAOB AM
PMDB CE
PfL CE
PFL CE
PMOB CE
PFL BA

II - ação integrada com instituições federais sedia
das nas regiõcs;

III - tratamento preferencial às atividades produti
vas de pequenos e microprodutores rurais e urbanos,
às de uso intensivo de mão-de-obra e matérias-primas
locais, às de produção de alimentos, bem como aos
empreendimentos imprescindíveis à ampliação e im
plantação de áreas irrigadas;

IV - distribuição espacial dos créditos. de forma a
beneficiar eqüitativamente as unidades federativas de
cada Região;

V - preservação do meio ambiente;
VI - adoção de prazos e carência, limites de financia

mento, juros e outros encargos diferenciados ou favore
cidos, em função dos aspectos sociais, econômicos, tec
nológicos e espaciais dos empreendimentos;

VII - conjugação do crédito com a assistência técni
ca, no caso de setores tecnologicamente carentes;

VIII - orçamentação anual das aplicações do recur
sos;

IX - uso criterioso dos reeursos e adequada política
de garantias, de forma a atender universo maior de
beneficiários e assegurar racionalidade. eficiência, efi
cácia e retorno às aplicações.

X - apoio à criação de novos centros, atividades e
pólos dinâmicos, notadamente em áreas interioranas,
que estimulem a redução das disparidades intra-regio
nais de renda;

XI - proibição de aplicação de recursos a fundo per
dido.

TI - Dos Beneficiários

Ar!. 4" São beneficiários dos recursos do FNO.
FNE e FCO os produtores e empresas. pessoas físicas
e jurídicas, além das coopcrativas de produção. que
desenvolvam atividades produtivas nos setores agrope
cuário, mineral. industrial e agroindustrial das regiões
Norte. Nordeste e Centro-Oeste.

Parágrafo único. No caso de áreas pioneiras e de
expansão da fronteira agrícola. os projetos financiados
poderão. em caráter excepcional, incluir o financiamen
to da infra-estrutura econômica indispensável à viabili
zação do empreendimento, até o limite máximo de 10%
(dez por cento) dos recursos previstos para cada Fundo
no inciso I do artigo 6' dcsta lei.

Ar!. 5' Para efeito de aplicação dos recursos. en
tende-se por:

I - Norte. a região compreendida pelos ESÚldos do
Acre, Amazonas. Amapá, Pará, Roraima, Rondônia
e Tocantins;

I1-Nordeste, a região abrangida pelos Estados do
Maranhão, Piauí. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí
ba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além da
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área do Estado de Minas Gerais incluída na ârea de
atuação da Sudene;

lI! - Centro-Oeste, a região de abrangência dos Es
tados de Goiás. Mato Grosso, Meto Grosso do Sul
e Distrito Federal;

IV - Semi-árido, a região inserida na área de atuação
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), com precipitação pluviométrica média anual
igualou inferior a SOOmm, definida em portaria desta
Autarquia.

rn - Dos Recnrsos e Aplicações

Art. 6' Constituem fontes de recursos do FNO,
FNE e FCO:

I -3% (três por cento) do produto da arrecadação
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natu
reza e do imposto sobre produtos industriaizados, entre
gues pela União, na forma do art. 159, inciso 1, alínea
c, da Constituição;

II - os retornos e resultados de suas aplicações;
111- o resultado da remuneração dos recursos mo

mentaneamente não aplicados, calculada com base em
indexador oficial;

IV - contribuições. doações. financiamentos e re
cursos de outras origens, concedidos por entidades de
direito público ou privado. nacionais ou estrangeiras;

V - dotações orçamentárias ou outros recursos pre
vistos em lei.

Parágrafo único. Nos casos dos recursos previstos
no inciso I, será observada a seguinte distribuição: seis
décimos por cento para o FNO, um inteiro e oito déci
mos por cento para o FNE, e seis décimos por cento
para o FCO.

Art. 7' As liberações, pela Secretaria do Tesouro
Nacional. dos valores destinados a cada um dos fundos
ora instituídos. serão feitas diretamente em favor das
instituições financeiras federais de caráter regional, nas
mesmas datas e, no que couber. segundo a mesma siste
mática adotada na transferência dos recursos do Fundo
de Participação dos Estados e Distrito Federal, e Fundo
de Participação dos Municípios.

Art. 8' A Receita Federal informará mensalmente
às instituições financeiras federais de caráter regional:
a soma da arrecadação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e do imposto sobre
produtos industrializados: o prazo de permanência des
ses recursos no Tesouro Nacional; o valor das liberações
efetuadas para cada Fundo. bem como a previsão de
datas e valores das três liberações imediatamente subse
qüentes.

Ar!. 90 Os fundos gozarão de isenção tributária,
estando os seus resultados, rendimentos e operações
de financiamento livres de qualquer tributo ou contri
buição. inclusive o imposto sobre operações de crédito.
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
e as contribuições do Pis, Pasep e Finsoeial.

Art. 10. Os recursos do FNO, FNE e FCO pode
rão. a critério das instituições financeiras federais de
caráter regional, ser repassados a bancos oficias esta
duais com capacidade técnica comprovada e com estru
tura eperacional e administrativa aptas a realizar, em
segurança c no estrito cumprimento das diretrizes e
normas estabelecidas. programas de crédito especifica
mente criados com essa finalidade.

IV - Dos Encargos Financeiros

Art. 11. Os financiamentos concedidos com recur
sos do FNO. FNE e FCO estão sujeitos ao pagamento
de juros e encargos de atualização monetária.

Art. 12. Atividades prioritárias e de relevante inte
resse para o desenvolvimento social e econômico das
regiões Norte. Nordeste e Centro-Oeste terão redução
de encargos financeiros, referentes a juros e atualização
monetária.

§ 1" Para feito do benefício previsto neste artigo,
deverão ser restabelecidas faixas diferenciadas de prio
ridades e de encargos financeiros. de acordo com a
natureza do empreendimento, a localização e o poite
da empresa financiada.

§ 2' Os financiamentos concedidos com recursos do
FNE a produtores e empresas localizadas na área semi
árida do Nordeste serão beneficiadas com redução adi
cional de 10% (dez por cento) sobre os encargos de
atualização monetária.
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§ 3" Os benefícios previstos no presente artigo se
rão concedidos exclusivamente a produtores individuais
e a empresas brasileiras de capitalnacionãl.

Art. 13. As taxas de Juros, nestas incluídas comis
sões e quaisquer outras remunerações, direta ou indire
tamente referidas à conccssão dc crédito. não poderão
ser superiores a 8% (oito por cento) ao ano.

V - Da Administração

Art. 14. A administração de cada um dos Fundos
- FNO, FNE e FCO - será distinta e autõnoma e,
observadas as atribuições previstas na presente lei. será
exercida respectivamente pelos seguintes órgãos:

a) Conselho Deliberativo das Superintendências de
Desenvolvimento das regiões Norte, Nordcstc c Ccn
tro-Oeste;

b) Instituição Financeira Federal de caráter regional.
Art. 15. Cabe ao Conselho Deliberativo das Supe

rintendências de Desenvolvimento das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste:

I - aprovar as prioridades, políticas e programas
operacionais de cada Fundo, de acordo com propostas
da respectiva Instituição Financeira Federal de caráter
regional;

H - aprovar os orçamentos dos respectivos fundos;
III - indicar providências para compatibilização das

respectivas aplicações com as ações das demais institui
ções de desenvolvimento regional; e

IV - avaliar os resultados obtidos.
Parágrafo único. Até o dia 30 de outubro de cada

ano, as Instituições Financeiras Federais de caráter re
gional encaminharão à apreciação do Conselho Delibe
rativo da respectiva Superintendência de Desenvolvi
mento Regional a proposta de aplicação dos recursos
relativa aos programas de' financiamento para o exer
cício seguinte, a qual será aprovada até 15 de dezembro.

Art. 16. São atribuições de cada uma das Institui
çõcs Financeiras Fedcrais dc caráterrcgional nos termos
desta lei:

I - gerir os recursos;
II - definir normas. procedimentos e condições ope

racionais;
IH - enquadrar as propostas nas faixas de encargos,

fixar os juros e deferir os créditos;
IV - formalizar contratos de repasses de recursos

para outras instituições credenciadas como agentes fi
nanceiros do fundo;

V - prestar contas sobre os resultado aleançados,
dcscmpcnho e·estado dos recursos e aplicações; e

VI - exercer outras atividades inerentes à função de
órgão administrador.

Art. 17. O Banco da Amazônia S.A. (Basa), o
Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e o Banco
do Brasil S.A. (BB) são os administradores do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE) c do Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste (FCO), respectivamente.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. transferirá
a administração, patrimõnio e recursos do Fundo Cons
titucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
para o Banco dc Dcscnvolvimento do Centro-Oeste.
após instalação e entrada em funcionamento, conforme
estabelece o artigo 34, § lI, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Ar!. 18. Cada Instituição Federal de caráter regio
nal fará jus à taxa de administração de 2% (dois por
cento), calculada sobre as transferências efetuadas pela
Secretaria do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Na aplicação dos recursos, as Insti
tuições Financeiras Federais de caráter regional e os
agentes financeiros credenciados poderão cobrar dei
credere compatível com os riscos assumidos pelos finan
ciamentos concedidos e adequado à função social de
cada tipo de operação.

VI - Do Controle e Prestação de Contas

Ar!. 19. Cada fundo terá contabilidade própria, re
gistrando todos os atos c fatos a ele referentes, valen
do-se, para tal, do sistema contábil da respectiva insti
tuição financeira federal de caráter regional, no qual
deverão ser criados e mantidos subtítulos específicos
para esta finalidade, com apuração de resultados à par
te.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 20. As instituições financeiras federais de ca
ráter regional farão publicar os balanços dos respectivos
fundos, devidamente auditados.

Art. 21. Cada instituição financeira federal de cará
ter regional apresentará anualmente ao Conselho Deli
berativo da Superintendência de Desenvolvimento de
sua respectiva região relatório circunstanciado sobre
as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos.

§ 1" O exercício financeiro de cada fundo coincidirá
com o ano civil, para fins de apuração de resutaldos
e apresentação dos relatórios.

§ 2' Deverá ser contratada auditoria externa, a ex
pensas do fundo, para certificado do cumprimento das
diposições constitucionais e legais estabelecidas além
do exame das contas e outros procedimentos usnais
de auditagem.

§ 3' O balanço, devidamente auditado, será enca
minhado à Cãmara dos Deputados. para efeito de fisca
lização e controle.

VII - Das Disposições Gerais e Transitórias

Ar!. 22. Até a aprovação da proposta prevista no
inciso I do artigo 15 desta lei, ficam as instituições finan
ceiras federais de caráter regional autorizadas a aplicar
os recursos dos repectivos fundos de acordo com as
diretrizes gerais estabclccidas no artigo 3' do prescnte
diploma legal.

§ I'.' Dentro de 60 (sessenta) dias, a partir da publi
cação desta lei, as instituições financeiras federais de
caráter regional as propostas de prioridades, políticas
e programas de quc trata o parágrafo lÍnico do artigo
15, as quais deverão ser aprovadas até 60 (sessenta)
dias após o recebimento.

§ 2" As operações realizadas antes da aprovaçáo
de que trata o parágrafo auterior. pelas instituições fi
nanceiras federais de caráter regional. com recursos
dos fundos constitucionais de financiamento do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste ficam ao abrigo da prescnte
lei, inclusive para efeito de eventuais benefícios finan
ceiros.

Art. 23. Enquanto não forem aprovados os pro
gramas e respectivos encargos financeiros. na forma
do art. 12 desta lei. as faixas diferenciadas serão as
seguintes:

I - Faixa"A" dc prioridadc: coeficiente de atuali
zação monetária de 50% (cinqüenta por cento) aplicável
a contratos de empréstimos e financiamentos COnce
didos a pequenos e microempresários rurais e microem
presas urbanas, bem como a empreendimentos de agri
cultura irrigada no semi-árido da região Nordeste.

II - Faixa "B" de prioridade: coeficiente de atuali
zação monetária de 75% (setenta e cinco por cento)
aplicável a contratos de empréstimos e financiamentos
concedidos a médios produtores rurais e pequenas e
médias empresas urbanas, estas últimas quando utiliza
rem, de forma intensiva. mão-de-obra e matérias-pri
mas locais.

Ar!. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 25, Revogam-se as disposições em contrário.

O Sr. Assis Canuto - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iuocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. ASSIS CANUTO (PFL - RO. Sem revisão
do orador.) ~Sr. Presidente, só queria trazer ao conhe
cimento do Plenário, já que no relatório ora apresen
tado o ilustre Relator não o menciona. que há projeto
de nossa autoria versando sobre o mesmo assunto, que
é a regulamentação do art. 159.

Então, gostaria ainda de. em tempo, apelar ao Sr.
Relator para que, na redação final, registrasse no seu
relatório o projeto de nossa autoria. para que constasse
dos Anais da Casa. Ao mesmo tempo, manifestamos
nosso acordo quanto ao relatório ora apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ilustre
Deputado Assis Canuto, a reclamação de V. Ex' proce
de, e a Mesa determina ao ilustre Relator quc anexe
o seu projeto, por ser matéria do mesmo teor.

O Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS -,PI. Sem revisão
do orador.) - Perfeitamente, Sr. Presidente. Estamos
de acordo e acolheremos a solicitação do Deputado
Assis Canuto. Confesso a V, Ex" que, se na realidade
tivesse sido anexado o projeto de S. Ex" eu teria feito
referência a ele, como fiz aos de outros autores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Marcos Formiga para
leitura do parecer às emendas de plenário ao projeto,
oferecido pelo relator designado pela Mesa, Deputado
Fernando Bezerra Coelho, em substituição ã Comissão
de Finanças.

O SR. MARCOS FORMIGA (PL - RN. Lê o seguin
te parecer.) - Sr. Presidente,

Parecer sobre as emendas de plenário ao substi
tntivo do Projeto n' 1.710/89, anexado aos Projetos
de Lei n" 1.628, 1.810 e 1.909, todos de 1989,
que "regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c,"
da Constituição, institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte (FNO) e o Fnndo Constitu
cional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
e dá outras providências.

Autores: Firmo de Castro, Ney Lopes, Oswaldo
Coelho, José Lins e José Carlos Vasconcelos.

Relator: Fernando Bezerra Coelho

PARECER

Relatório

As emendas acolhidas pelo Relator. Excelentíssimo
Deputado José Luiz Maia, aprimoram o Substitutivo
1.710-A quanto ao mérito, oportunidade e boa técnica
legislativa, permanecendo, pois, a posição deste Relator
quanto à aprovação da matéria qne atende as exigências
legais c regulamentares.

Os recursos de que trata o citado projeto de lei substi
tutivo já existem e estão disponíveis, por estarem previs
tos no Orçamento Fiscal da União aprovado por esta
Casa.

Voto

Por essas razões, voto pela aprovação do projeto na
forma do substitutivo com as emendas acolhidas pelo
Relator.

Sala das Sessões, de abril de 1989. - Deputado-
Fernando Bezerra Coelho, Relator.

O Sr. José Lins - Sr. Presidente. 1?eço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivcira) - Tem
a palavra o nobre Deputado,

O SR, JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. como autor de um dos projetos,
quero louvar o esforço feito pelas bancadas das três
regiões bencficiadas, sobretudo a do colega José Liuiz
Maia, que realmente realizou um trabalho sério, tentan
do compatibilizar diversas tendências e sugestões por
ele recebidas,

Não digo, Sr. Presidente, que o projeto ficou perfeito,
mas, certamcntc, trará grande contribuição no sentido
de orientar as aplicaçõcs desse fundo.

A redação do art. 4", caput, diz:

"São beneficiários dos recursos do FNO, FNE
e,FCO os produtores e empresas, pessoas físicas
e jurídicas, além das cooperativas de produção,
qne desenvolvam atividades produtivas nos setores
agropecuário. mineral, industrial e agroindustrial
das regiões Norte, Nordcste e Centro-Oeste."

Aqui, Sr. Prcsidcntc, certamente por falta de obser
vação do texto, deixou dc ser incluído o setor de servi
ços, fundamental para o desenvolvimento regional 
na parte que diz respei to aos transportes, comércio e
tudo o mais.

Sugiro quc o setor de serviços seja também incluído,
se houver possibilidadc e acordo das lideranças. Essa
é uma emenda de redação, sem sombra de dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência não tem como determinar ao relator que faça
alterações no texto, pois já se esgotaram todos os prazos
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para emendas, destaques etc. Assim sendo, sinto muito
por não poder atender V. Ex'

O SR. JOSÉ LINS - De qualquer forma, louvo o
trabalho das bancadas do Nordeste, do Norte e Centro
Oeste. Creio que chegamos a uma boa redação. Portan
to, agradeço ao nobre colega José Luiz Maia pelo traba
lho realizado. consilidando, da melhor forma possível
o texto do projeto.

Muito obrigado a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tendo
sido distribuído. em avulso, o substitutivo oferecido
pelo relator dcsignado pela Mesa, em substituição à
Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Ín
dio, passa-se à votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o Sr. José Dutra para encaminhar a votação.

O SR. JOSÉ DUTRA (PMDB - AM. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Dcputados, o cmi
nente Deputado João Natal, Relator do presente proje
to na Comissão de Constituição e Justiça e Redação
sustentou inconstitucionalidade da emenda de minha
autoria, sob o número 25, que estabelece uma nova
divisão para os 3% assegurados pelo art. 159. inciso
I, letra c, da Constituição, com base no que determina
o § 10 do art. 34 das Disposições Constitucionais e
Transitórias.

Ora, Sr. Presidente. o que diz este artigo? Diz que,
enquanto não entrar em vigor a lei prevista no art.
159. inciso I, letra c, cuja promulgação se fará até 31
de dezembro de 1989. é assegurada a aplicação dos
recursos prevista naquele dispositivo da seguinte manei
ra: seis décimos por cento para o Norte; um inteiro
e oito décimos para o Nordeste e seis décimos por ccnto
para o Centro-Oeste.

Não encontro, à luz do que determina o ~ 10 do
art. 34 das Disposições Constitucionais e Transitórias,
rcsquício algum de ilegalidade. porque a própria Consti
tuição determina que a lci a scr promulgada deveria
estabelecer o quautum mantendo a divisão contida na
Constituição ou modificando-a, de acordo com a pró
pria decisão da Câmara. Reputo, pois, o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e Redaçiío, inteira
mente divorciado da realidade constitucional. Portanto.
não pode ser por essc caminho que a Emenda n' 25
venha a receber parecer contrário. Na Comissão de
Desenvolvimento Urbano, Interior e Índios, o eminente
colega José Luiz Maia também não encampou a emen
da. sustentando, obviamente, uma decisão justa dos
3% agora em discussão. Quero lembrar o acordo feito
no momento da elaboração das Disposições Constitu
cinais e Transitórias. no qual nós, do Norte, concor
damos cm ficar com 0.6% desses recursos até que fosse
elaborada a lei definitiva. Mas, vejo hoje que se mantém
a decisão: 0,6% para o Norte, 0,6% para o Centro
Oeste e 1.8% para o Nordeste. Não sou contra, 1.8%
para o Nordeste. Desejaria até que o Nordeste tivesse
muito mais do que isso do Imposto de Renda e do
IPI. O que não posso aceitar é que minha região. o
Norte, fique com li3 daquilo que vai caber ao Nordeste.
Isso é profundamente injusto para com a região Norte,
que tem o dobro da área do Nordeste, com problemas
sérios, inclusive o vinculado à ecologia. O Norte e o
Nordeste serão colocados numa desigualdade brutal,
o mesmo acontecendo com o Centro-Oeste. que fica
na mesma situação.

Por isso. com a minha emenda resultou prejudicada
pelo substitutivo, venho à tribuna marcar posição e pro
testar contra essa divisão. Vou continuar lutando no
Senado Fcdcral para que ela seja mais justa com a
região Norte.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O rela
tor designado pela Mesa, em substituição à Comissão
d.e Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio, ao apre
CIar o projeto ofereceu ao mesmo e vou submeter a
votos o seguinte

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Ficam criados o Fundo Constitucional de

Fiuanciamento do Norte (FNO), o Fundo Constitucio
nal de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo
Cory;titucional de Financiamento do Centro-Oeste
(FilO). para fins de aplicação dos recursos de que trata

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

a alínea "c". do inciso I. do art. 159 da Constituição.
os quais se organizarão e funcionarão nos termos desta
lei.

I - Das Finalidades e Diretrizes Gerais

Art. 2'. O Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte (FNO), o Fundo Constitucional de Financia
mento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) têm por ob
jctivo contribuir para o desenvolvimento econômico e
social das regiões Norte. Nordeste e Centro-Oeste. atra
vés das instituições financeiras federais de caráter regio
nal. mediante a execução de programas de financia
mento aos setores produtivos. em consonância com os
respectivos planos regionais de desenvolvimento.

§ 1" Na aplicação de seus recursos, os FNO, FNE
e FCO ficarão a salvo das restrições de controle mone
tário de natureza conjuntural e deverão destinar crédito
diferenciado dos usualmente adotados pelas instituições
financeiras, em função das reais necessidades das re
giões beneficiárias.

§ 2' No caso da região Nordcste, o FNE inclui a
finalidade específica de financiar, em condições compa
tíveis com as peculiaridades da área, atividades econô
micas do semi-árido, ao qual destinará metade dos re
cursos ingressados nos termos do art. 159, I, "c", da
Constituição.

Art. 3' Na definição das prioridades e formulação
das políticas e programas operacionais de cada um dos
Fundos. serão observadas as seguintes diretrizes:

I - concessão de financiamento exclusivamente aos
setores produtivos das regiões beneficiadas;

II - ação integrada com instituições federais sedia
das nas regiões;

UI - tratamcnto preferencial às atividades produti
vas de pequenos e microprodutores rurais e urbanos,
às de uso intensivo de mão-de-obra e matérias-primas
locais. âs de produção de alimentos. bem como aos
empreendimentos imprescindíveis à ampliação e im
plantação de áreas irrigadas;

IV - distribuição espacial dos créditos, de forma a
bencficiar eqüitativamente as Unidades Federativas de
cada região;

V -preservação do meio ambiente;
VI - adoção de prazos e carência, limitcs de financia

mento, juros e outros encargos diferenciados ou favore
cidos, cm função dos aspectos sociais, econômicos, tec
nológicos e espaciais dos empreendimentos;

VII- conjugação do crédito com a assistência técni
ca, no caso de setores tecnologicamente carentes;

VIII- orçamentação anual das aplicaçõcs dos re
cursos;

IX - liSO critcrioso dos recursos e adequada política
de garantias, de forma a atender universo maior ·de
beneficiários e assegurar racionalidade. eficiência. efi
cácia e retorno às aplicações;

X - apoio à criação de novos centros, atividades e
pólos dinâmicos. notadamente em áreas interioranas,
que estimulem a redução das disparidades intra-regio
nais dc renda:

XI - proibição de aplicação de recursos a fundo per
dido.

II - Dos Beneflciáfios

Art. 4' São beneficiários dos recursos do FNO.
FNE e FCO os produtores e empresas, pessoas físicas
e jurídicas. além das cooperativas de produção, que
desenvolvam atividades produtivas nos setores agrope
cuário, mineral, industrial e agroindustrial das regiões
Norte. Nordeste e Centro-Oeste.

Parágrafo único. No caso de áreas pioneiras e de
expansão da fronteira agrícola, os projetos financiados
poderão, em caráter excepcional, incluir o financiamen
to da infra-estrutura econômica indispensável à viabili
zação do empreendimento. até o limite máximo de 10%
(dez por cento) dos recursos previstos para cada Fundo
no inciso I do art. 6' desta lei.

Art. 5' Para efcito de aplicação dos recursos, en
tende-se por:

I - Norte, a região compreendida pelos Estados do
Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia
e Tocantins;

II - Nordeste, a região abrangida pelos Estados do
Maranhão, Piauí, Ccará. Rio Grande do Norte, Paraí
ba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além da
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área do Estado de Minas Gerais incluída na área de
atuação da Sudene;

III - Centro-Oeste, a região de abrangência dos Es
tados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e Distrito Federal;

IV - Semi-árido, a região inserida na área de atuaçáo
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene). com precipitação pluviométrica média anual
igualou inferior a SOOmm. definida em portaria desta
autarquia.

m - Dos Recursos e Aplicações

Art- ó" Constituem fontes de recursos do FNO,
FNE e FCO:

I -3% (três por cento) do produto da arrecadação
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natu
reza e do Imposto sobre Produtos Industrializados, en
tregues pela União, na forma do art. 159. inciso L alínea
"c", da Constituição;

II - os retornos e resultados de suas aplicações;
III - o rcsultado da remuneração dos recursos mo

mentaneamente não aplicados. calculada com base em
indexador oficial;

IV - contribuições, doações. financiamentos e re
cursos de outras origens. concedidos por entidades de
direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;

V - dotações orçamentárias ou outros recursos pre
vistos em lei.

Parágrafo único. Nos casos dos recursos previstos
no inciso L será observada a seguinte distribuição: seis
décimos por cento para o FNO: um inteiro e oito déci
mos por cento para o FNE; c scis décimos por cento
para o FeO. .

Art. 7' As liberações, pela Secretaria do Tesouro
Nacional, dos valores destinados a cada um dos fundos
ora instituídos. serão feitas diretamente em favor das
instituições financeiras federais de caráter regional, nas
mesmas datas e. no que couber. segundo a mesma siste
mática adotada na transferência dos recursos do Fundo
de Participação dos Estados e Distrito Federal, e Fundo
de Participação dos Municípios.

Art. 8" A Receita Federal informará mensalmente
às instituições financeiras fedcrais de caráter regional:
a sorna da arrecadação do imposto sobre a renda c
proventos de qualquer natureza e do Imposto sobre
Produtos rndustrializados: o prazo de permanência des
ses recursos no Tesouro Nacional; o valor das liberações
efetuadas para cada Fundo, bem como a previsão de
datas e valores das três liberações imediatamente subse
qüentes.

Art. 9" Os Fundos gozarão de isenção tributária.
estando os seus resultados. rendimentos e operações
de financiamento livres de qualquer tributo ou contri
buição, inclusive o imposto sobre operações de crédito,
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
e as contribuições do PIS. Pasep e Finsocial.

Art. 10. Os recursos do FNO, FNE e FCO pode
rão, a critério das instituições financeiras federais de
caráter regional. scr repassados a bancos oficiais esta
duais com capacidade técnica comprovada e com estru
tura operacional e administrativa aptas a realizar, em
segurança e no estrito cumprimento das diretrizes e
normas estabelecidas, programas de crédito especifica
mente criados com essa finalidade.

IV - Dos Encargos Financeiros

Art. 11.· Os financiamentos concedidos com recur
sos do FNO. FNE e FCO estão sujeitos ao pagamcnto
de juros e encargos de atualização monetária.

Art. 12. Atividades prioritárias e de relevante inte
resse para o desenvolvimento social e econômico das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão redução
de encargos financeiros. referentes a juros e atualização
monetária.

~ 1" Para efeito do benefício previsto neste artigo,
deverão ser estabelccidas faixas diferenciadas de priori
dades e de cncargos financeiros, de acordo com a natu
reza do empreendimento. a localização e porte da em
presa financiada.

~ 2' Os financiamentos concedidos com recursos do
FNE a produtores e empresas loealizadas na área semi
árida do Nordeste serão beneficiadas com redução adi
cional de 10% (dez por cento) sobre os encargos de
atualização monetária.
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§ 3" Os benefícios previstos no presente artigo se
rão concedidos exclusivamente a produtores individuais
e a empresas brasileiras de capital nacional.

Art. 13. As taxas de juros, nestas incluídas comis
sões c quaisquer outras remunerações, direta ou indire
tamente referidas à concessão de crédito, não poderão
ser superiore:s a 8% (oito por cento) ao ano.

V - Da Administração

Art. 14. A administração ·de cada um dos Fundos
- FNO, FNE e FCO - será distinta e autônoma e,
observadas as atribuições previstas na presente lei, será
exercida respectivamente pelos seguintes órgãos:

a) Conselho Deliberativo das Superintendências de
Desenvolvimento das regiões Norte, Nordestc c Cen
tro-Oeste;

b) Instituição Financeira Federal de caráter regional.
Art. 15. Cabe ao Conselho Deliberativo das Supe

rintendências de Desenvolvimento das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste:

I - aprovar as prioridades, políticas e programas
operacionais de cada Fundo, de acordo com proposta
de respectiva Instituição Financeira Federal de caráter
regional;

rI - aprovar os orçamentos dos respectivos Fundos;
IH - indicar providências para compatibilização das

respectivas aplicações com as ações das demais institui
ções de desenvolvimento regional; e

IV - avaliar os resultados obtidos.
Parágrafo único. Até o dia 30 de outubro de cada

ano, as Instituições Financeiras Federais de caráter re
gional encaminharão à apreciação do Conselho Delibe
rativo da respectiva Superintendência de Desenvolvi
mento regional a proposta de aplicação dos recursos
relativa aos programas de financiamento para o exer
cício seguinte, a qual será aprovada até 15 de dezembro.

Art. 16. São atribuições de cada uma das Institui
ções Financeiras Fedcrais de caráter rcgional nos termos
dcsta lei:

I - gerir os recursos;
rI - definir normas, procedimentos e condiç6es ope

racionais;
rII - enquadrar as propostas nas faixas de encargos,

fixar os juros e deferir os créditos;
IV - formalizar contratos de repasses de recursos

para outras instituições credenciadas como agentes fi
nanceiros do Fundo;

V - prestar contas sobre os resultados alcançados,
dcscmpcnho e estado dos rccursos e aplicaçõcs; e

VI - exercer outras atividades inerentes à função de
órgão administrador.

Art. 17. O Banco da Amazônia S.A. (Basa), o
Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e o Banco
do Brasil S.A. (BB) são çs administradores do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste (FCO), respectivamente.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. transferirá
à administração. patrimônio e recursos do Fundo Cons
titucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
para o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste,
após instalação c entrada em funcionamento, conforme
estabelece o artigo 34, § 11, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Art. 18. Cada Instituição Financeira Federal de ca
ráter regional fará jus à taxa de administração de 2%
(dois por cento), calculada sobre as transferências efe
tuadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Na aplicação dos recursos, as Insti
tuições Financeiras Federais de caráter regional e os
agentes financeiros credenciados poderão cobrar deI
credere compatível com os riscos assumidos pelos finan
ciamentos concedidos c adequado à função social de
cada tipo de operação.

VI - Do Controle e Prestação de Contas

Art. 19. Cada Fundo terá contabilidade própria,
registrando todos os atos c fatos a ele referentes, valen
do-se. para tal, do sistema contábil da respectiva Insti
tuição Financeira Federal de caráter regional. no qual
deverão ser criados e mantidos subtítulos específicos
para esta finalidade. com apuração de resultados à par
te.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 20. As Instituições Financeiras Federais de ca
ráter regional farão publicar os balanços dos respectivos
Fundos, devidamente auditados.

Art. 21. Cada Instituição Financeira Federal de ca
ráter regional apresentará anualmente ao Conselho De
liberativo da Superintendência de Desenvolvimento de
sua respectiva região relatório circunstanciado sobre
as atividades desenvolvidas c os resultados obtidos.

§ l' O exercício financeiro de cada Fundo coinci
dirã com o ano civil, para fins de apuração de resultados
e apresentação dos relatórios.

§ 2' Deverá ser contratada auditoria externa, a ex
pensas do Fundo, para certificação do cumprimento
das disposições constitucionais e legais estabelecidas,
além do exame das contas c outros procedimentos
usuais de auditagem.

§ 3' O balanço, devidamente auditado, será enca
minhado à Câmara dos Deputados, para efeito de fisca
lização e controle.

VII - Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Até a aprovação da proposta prevista no
inciso I do artigo 15 desta lei, ficam as Instituições
Financeiras Federais de caráter regional autorizadas a
aplicar os recursos dos respectivos Fundos de acordo
com as diretrizes gerais estabelecidas no artigo 3' do
presente diploma legal.

§ I" Dentro de 60 (sessenta) dias, a partir da publi
cação desta lei, as Instituições Financeiras Federais de
carãter regional apresentarão às respectivas Superinten
dências de Desenvolvimento Regional as propostas de
prioridades. políticas e programas de que trata o pará
grafo único do artigo 15, as quais deverão ser aprovadas
até 60 (sessenta) dias após O recebimento.

§ 2' As operações realizadas antes da aprovação
de que trata o parágrafo anterior, pelas Instituições
Financeiras Federais de caráter regional, com recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nor
te. Nordeste e Centro-Oeste ficam ao abrigo da presente
lei, inclusive para efeito de eventuais benefícios finan
ceiros.

Art. 23. Enquanto não forem aprovados os progra
mas e respectivos encargos financeiros. na forma do
art. 12 desta lci, as faixas diferenciadas serão as seguin
tes:

I - Faixa "A" de prioridade: coeficiente de atuali
zação monetária de 50% (cinqüenta por cento) aplicável
a contratos de empréstimos e financiamentos conce
didos a pequenos e microempresários rurais c microem
presas urbanas, bem como a empreendimentos de agri
cultura irrigada no semi-árido da região Nordeste.

U - Faixa "B" de prioridade: coeficiente de atuali
zação monetária de 75% (setenta e cinco por cento)
aplicável a contratos de empréstimos e financiamentos
concedidos a médios produtorcs rurais e pequenas e
médias empresas urbanas, estas últimas quando utiliza
rem, de forma intensiva, mão-de-obra e matérias-pri
mas locais.

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrãrio.

A Sr' Cristina Tavares - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra a nobre Deputada.

A SRA. CRISTINA TAVARES (PSDB - PE. Sem
revisão da oradora.) -Sr. Presidente, o PSDB, depois
de ler atentamente o projeto, encaminha favoravelmen
te.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.
Ficam prejudicados as demais proposições e os Proje

tos de Lei n" 2.031/89, 1.767189, 1.810189, 1.628189,
1.909189. 1.998189. 1.974189 e 1.979189, anexados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final:
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PROJETO DE LEI N' 1.no-c, DE 1989

Regulamenla o art. 159, inciso !, alínea c da Cons
tituição Federal, institui o Fundo Constitucional de
Financiameuto do Norte - FNO, o Fundo Constitu
cional de Financiamento do Nordeste - FNE e o
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro
Oeste - FCO e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam criados o Fundo Constitucional de

Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitu
cional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
FCO, para fins de aplicação dos recursos de que trata
a alínea c, do inciso I, do art. 159 da Constituição Fede
ral, os quais se organizarão c funcionarão nos termos
desta lei.

I - Das Finalidades e Diretrizes Gerais

Art. 2' O Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de financia
mento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste - FCO têm por
objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico
e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através das instituições financeiras federais de caráter
regional, mediante a execução de programas de finacia
menta aos setores produtivos, em consonância com os
respectivos planos regionais de desenvolvimento.

§ l' Na aplicação de seus recursos, os FNO, FNE
e FCO ficarão a salvo das restrições de controle mone
tário de natureza conjuntural e deverão destinar crédito
diferenciado dos usualmente adotados pelas instituições
financeiras, .em função das reais necessidades das re
giões beneficiárias.

§ 2° No caso da região Nordeste, o FNE inclui a
finalidade específica de financiar, em condições compa
tíveis com as peculiaridades da área, atividades econô
micas do semi-árido. ao qual destinará metade dos re
cursos ingressados nos termos do art. 159, inciso l, alí
nea c, da Constituição Federal.

Art. 3' Na definição das prioridades e formulação
das políticas c programas operacionais de cada um dos
Fundos, serão observadas as seguintes diretrizes:

I - concessão de financiamento exclusivamente aos
setores produtivos das regiões beneficiadas;

Ir - ação integrada com instituições federais sedia
das nas r~giões;

UI - tratamento preferencial às atividades produti
vas de pequenos e microempresários rurais e urbanos,
às de uso intensivo de mão-de-obra e matérias-primas
locais, às de produção de alimentos, bem como aos
empreendimentos imprescindíveis à ampliação e im
plantação de áreas irrigadas;

IV - distribuição espacial dos créditos, de forma a
beneficiar eqüit, tivamente as Unidades Federativas de
cada Região;

V -preservação do meio ambiente;
VI - adoção de prazos e carência, limites de financia

mento, juros e outros encargos diferenciados ou favore
cidos, em função dns aspectos sociais, econômicos, tec
nológicos e espacia;; dos empreendimentos;

VII - conjugaçãe do crédito com a assistência técni
ca. no caso de setores tecnologicamente carentes;
. VIII - orçamenh.ção anual das aplicações dos re
cursos;

IX -uso criterioso dos recursos e adequada política
de garantias, de forma a atender universo maior de
beneficiários c assegu'ar racionalidade, eficiência. efi
cácia e retorno às aplicações;

X - apoio à criação de novos centros, atividades e
pólos dinâmicos, notadamente em áreas interioranas,
que estimulem a redução das disparidades intra-regio
nais de renda;

XI - proibição de aplicação de recursos a fundo per
dido.

11 - Dos Beneficiários

Arl. 4' São beneficiários dos recursos do FNO,
FNE e FCO os produtores e empresas, pessoas físicas
e jurídicas. além das cooperativas de produção, que
desenvolvam atividades produtivas nos setores agrope
cuário, mineral, industrial e agroindustrial das regiões
Norte, Nordeste c Centro-Oeste.
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Parágrafo único. No caso de áreas pioneiras e de
expansão da fronteira agrícola, os projetos financiados
poderão. em caníter excepcional. incluir o financiamen
to da infra-estrutura econômica indispensável à viabili
zação do empreendimento. até o limite máximo de 10%
(dez por cento) dos recursos previstos para cada Fundo
no inciso I do ar!. 6" desta lei.

Art. 5" Para efeito de aplicação dos recursos. en
tende-se por:

I - Norte, a região compreendida pelos Estados do
Acre. Amazonas, Amapá. Pará. Roraima. Rondõnia
e Tocantins;

II - Nordeste, a região abrangida pelos Estados do
Maranhão. Piauí, Ceará. Rio Grande do Norte. Paraí
ba. Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. além da
área do Estado de Minas Gerais incluída na área de
atuação da Sudene;

III - Centro·Oeste. a região de abrangência dos Es
tados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e Distrito Federal:

IV - Semi.árido, a região inserida na área de atuação
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
- SUDENE, com precipitação pluviomátrica média
anual igualou inferior a 800 mm, definida em portaria
desta Autarquia.

lU - Dos Recursos e Aplicações

Ar!. 6" Constituem fontes de recursos do FNO,
FNE e FCO:

1-3% (três por cento) do produto da arrecadação
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natu
reza e do imposto sobre produtos industrializados, en
trcgues pela União. na forma do art. 159. inciso I. alínea
c, da Constituição Federal;

II - os retornos e resultados dc suas aplicaçõcs;
III - o resultado da remuneração dos recursos mo

mentaneamente não aplicados, calculada com base em
indexador oficial;

IV - contribuições, doações, financiamentos e re
cursos de outras origens. concedidos por entidades de
direito público ou privado. nacionais ou cstrangciras;

V - dotações orçamentárias ou outros recursos pre
vistos em lei.

Parágrafo único. Nos casos dos recursos previstos
no inciso I deste artigo, será observada a seguinte distri
buição: 0,6% (seis décimos por cento) para o FNO;
1,8% (um intciro e oito décimos por cento) para o
FNE; e 0,6% (seis décimos por cento) para o FCO.

Art. 7' As liberações, pela Secretaria do Tesonro
Nacional, dos valores destinados a cada um dos fundos
ora instituídos. serão feitas diretamente em favor das
instituições financeiras federais de caráter regional, nas
mesmas datas e. no que couber, segundo a mesma siste
mática adotada na transfcrência dos recursos do Fundo
de Participação dos Estados e Distrito Federal, e Fundo
de Participação dos Municípios. .

Ar!. 8· A Receita Federal informará mensalmente
às instituições financeiras federais de caráter regional:
a soma da arrecadação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e do imposto sobre
produtos industrializados: o prazo de permanência des
ses recursos no Tesouro Nacioual: o valor das liberações
efetuadas para cada Fundo, bem como a previsão de
datas c valorcs das três Iiberaçôes imediatamente subse
qüentes,

Art. 9" Os fundos gozarão de isenção tributária,
estando os seus resultados, re' ,dimentos e operações
de financiamento livres de qua quer tributo ou contri
buição, inclusive o imposto sor 'e operações de crédito,
imposto sobre a renda e proven .os de qualquer natureza
c as contribuições do PIS, Pasep e Finsocial.

Art. 10. Os recursos do FNO, FNE e FCO pode
rão, a critério das instituições financeiras federais de
caráter regional, ser repassados a bancos oficiais esta
duais com capacidade técnica comprovada e com estru
tura operacional e administrativa aptas a realizar, em
segurança e no estrito cumprimento das diretrizes e
normas estabelecidas. programas de crédito especifica
mente criados com essa finalidade.

IV - Dos Encar~os Financeiros

Art. 11. Os financiamentos concedidos com recur
sos do FNO. FNE e FCO estão sujeitos ao pagamento
de juros e encargos de atualização monetária.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 12. Atividades prioritárias e de relevante inte
resse para o desenvolvimento social e econômico das
Regiões Norte. Nordeste e Centro-Oestc terão redução
de encargos financeiros. referentes a juros e atualização
monetária.

§ 1" Para efeito do benefício previsto neste artigo,
deverão ser estabelecidas faixas diferenciadas de priori
dades e de encargos financeiros, de acordo com a natu
reza do empreendimento, a localização e o porte da
empresa financiada.

§ 2" Os financiamentos concedidos com recursos do
FNE a produtores e empresas localizadas na área semi
árida do Nordeste serão beneficiados com redução adi
cionaI de 10% (dez por cento) sobre os encargos de
atualização monetária.

§ J'! Os benefícios previstos no presente artigo se
rão concedidos exclusivamente a produtores iodividuais
e a empresas brasileiras de capital nacional.

Art. 13. As taxas de juros, nestas incluídas comis
sões e quaisquer outras remuneraçôes, direta ou indire
tamente referidas à concessão de crédito, não poderão
ser superiores a 8% (oito por cento) ao ano.

v- Da Administração

Art. 14. A administração de cada um dos Fundos
FNO, FNE e FCO -será distinta e autônoma e. obser
vadas as atribuições prevista.s na presente lei. será exer
cida respectivamente pelos seguintes órgãos:

a) Conselho Deliberativo das Supcrintendências de
Desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste;

b) Instituição Financeira Federal de caráter regional.
Art. 15. Cabe ao Conselho Deliberativo das Supe

rintendências de Desenvolvimento das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste:

I - aprovar as prioridades, políticas e programas
operacionais de cada Fundo, de acordo com proposta
da respectiva Instituição Financeira Federal de caráter
regional;

II - aprovar os orçamentos dos rcspectivos Fundos;
IH - indicar providências para compatibilização das

respectivas aplicações com as ações das demais institui
ções de desenvolvimento regional: e

IV -avaliar os resultados obtidos.
Parágrafo único. Até o dia 30 de outubro de cada

ano, as Instituições Financciras Federais de caráter re
gional encaminharão à apreciação do Conselho Delibe
rativo da respectiva Superintendência dc Desenvolvi
mento Regional a proposta de aplicação dos Tecursos
relativa aos programas de financiamento para o exer
cício seguinte, a qual será aprovada até 15 de dezembro.

Ar!. 16. São atribuições de cada uma das Institui
çõcs Financeiras Federais de carátcrregional nos termos
desta lei;

I - gerir os recursos;
II - definir normas. procedimentos e condições ope-

racionais: .
IH - enquadrar as propostas nas faixas de encargos.

fixar os juros c deferir os créditos:
IV - formalizar contratos de repasses de recursos

para outras instituições credenciadas como agentes fi
nanceiros do Fundo:

V - prestar contas sobre os resultados alcançados,
desempenho e estado dos recursos e aplicaç6es; e

VI - exeTcer outras atividades inerentes à função de
órgão administrador.

Art. 17. O Banco da Amazônia S.A - Basa, o
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB e o Banco
do Brasil S.A - BB são os administradores do Fundo
Constitucional de Financiam( ,to do Norte - FNO.
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE e do Fnndo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO, respectivamente

Parágrafo único. O Banco do Brasil S A. transferirá
a administração. patrimõnio e recurso, do Fundo Cons
titucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO
para o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste,
após instalação e entrada em funcionamento, conforme
estabelece o art. 34, § 11. do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias.

Art. 18. Cada Instituição Financeira Federal de ca
ráter regional fará jus à taxa de administração de 2%
(dois por cento), calculada sobre as transferências efe
tuadas pela Seeretaria do Tesouro Nacional.
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Parágrafo único. Na aplicação dos recursos. as Insti
tuições Financeiras Federais de caráter regional e os
agentes financeiros credenciados poderão cobrar dei
credeTe compatível com os riscos assumidos pelos finan
ciamentos concedidos e adequado á função social de
cada tipo de operação.

VI - Do Controle e Prestação de Coutas

Art. 19. Cada Fundo terá contabilidade própria,
registrando todos os atos e fatos a ele referentes, valen
do-se, para tal, do sistema contábil da respectiva Insti
tuição Financeira Federal de caráter regional, no qual
deverão ser criados e mantidos subtítulos específicos
para esta finalidade, com apuração de resultados à par
te.

Art. 20. As Instituições Financeiras Federais de ca
ráter regional farão publicar os balanços dos respectivos
Fundos, devidamente auditados.

Art. 21. Cada Instituição Financeira Federal dc
caráter regional apresentará anualmente ao Conselho
Deliberativo da superintendência de desenvolvimento
de sua respectiva região relatório cirucunstanciado so
bre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos.

§ 1" O exercício financeiro de cada Fundo coinci
diní com o ano civil, para fins de apuração de resultados
e apresentação dos relatórios.

§ 2" Deverá ser contratada auditoria externa. a ex
pensas do Fundo, para certificação do cumprimento
das disposições constitucionais e legais estabelecidas,
além do exame das contas e outros procedimentos
usuais de auditagem.

§ 3' O balanço, devidamente auditado. será enca
minhado à Câmara dos Deputados. patd efeito de fisca
lização e controle.

VII - Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. Até a aprovação da proposta prevista no
inciso I do art. 15 desta lei. ficam as Instituições Finan
ceiras Federais de caráter regional autorizadas a aplicar
os recursos dos respectivos Fundos de acordo com as
diretrizes gerais estahelecidas no ar!. 3' do presente
diploma legal.

§ I" DentTo de 60 (sessenta) dias, a partir da publi
cação desta lei, as Instituições Financeiras Federais de
caráter regional apresentarão às respectivas superinten
dências de desenvolvimento regional as propostas de
prioridade, políticas e programas de que trata o pará
grafo único do art. 15 desta lei, as quais deverão seI'
aprovadas até 60 (sessenta) dias após o recebimento.

§ 2' As operaç6es realizadas antcs da aprovação
de que trata o parágrafo anterior. pelas Instituições
Financeiras Federais de caníter regional, com recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste ficam ao abrigo da presente
lei, inclusive para efcito de eventuais beneficios finan
ceiros.

Art. 23. Enquanto não forem aprovados os progra
mas e respectivos encargos financeiros, na forma do
art. 12 desta lei, as faixas diferenciadas serão as seguin
tes:

I - Faixa "a" de prioridade: coeficiente de atuali
zação monetária de 50% (cinqüenta por cento) aplicável
a contratos de empréstimos e financiamentos conce
didos a pequenos e microempresãrios rurais e microem
presas urbanas, bem como a empreendimentos de agri
cultura irrigada no semi-Iírido da região Nordeste:

11-Faixa "b" de prioridade: coeficiente de atuali
zação monetária de 75% (setenta e cinco por cento)
aplicável a contratos de empréstimos e financiamentos
concedidos a médios produtores rurais e pequenas e
médias empresas urbanas. estas últimas quando utiliza
rem. de forma intensiva. mão-de-obra e matérias-pri
mas locais.

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, de

abril de 1989. - Nelson Jobim, Presidente - João Na
tal, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Votação, em discussão única, do Projeto de De
creto Legislativo n' 27-A, de 1988, que dispõe sobre
a realização de plebiscito para a criação do Estado
do Triângulo; tendo parecer do relator designado
pela Mesa em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova
ção, com emenda. Parecer à emenda de plenário:
do relator designado pela Mesa em substituição
à Comissão pela rejeição, por inconstitucionalida
de. (Do Sr. Chico Humberto.) Relator: Sr. Renato
Bernardi.

O Sr. Israel Pinheiro - Sr. Presiden te, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, na primeira ques
tão de ordem solicito a retirada da minha emenda, ba
seado no art. 126, inciso IX, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência vai deferir nos termos do Regimento Inter
no. art. 126, inciso VII e VIII.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Sr. Presidente, tenho
uma grande consideração por V. Ex'. que vem presi
dindo as sessões desta Casa, na função de Vice-Pre
sidente, com a maicr dignidade. Mas gostaria de chamar
a atenção para um eftro que V. Ex' involuntariamente
cometeu, como, aliás, vou mostrar.

O Regimento Interno, no art. 191- e chamo a aten
ção da Casa, porque isso é um abuso que foi e está
sendo cometido - define o que é urgência.

"Art. 191. Urgência é a dispensa de exigências
regimentais, salvo a referida no parágrafo único
deste artigo, para que determinada proposição, nas
condições previstas no art.14T' -repito, Sr. Presi
dente - "nas condições previstas no art. 147, seja
de logo considerada, até sua decisão final."

O parágrafo único refere-se ao número legal e à distri
buição em avulso.

Senhor. Presidente, gostaria que V. Ex', que ainda
irá presidir esta Casa por dezoito meses, e espero que
no futuro se torne até seu Presidente, ficasse esclarecido
a respeito desse engano que vem sendo cometido. São
urgentes as seguintes proposições:

"Art. 147. I - sobre declaração de guerra, ce
lebração de paz ou remessa de forças brasileiras
para o exterior;

U - sobre decretação;prorrogação, ou suspen
são de estado de sítio;

UI - sobre requisição de civis e militares em
tempo de guerra, ou quaisquer providências que
interessem à defesa e à segurança do País;

IV - sobre decretação de impostos extraordi
nários, na iminência ou elll caso de guerra externa;

V - sobre medidas financeiras ou legais, em ca
sos de guerra; ... n

Enfim, Sr. Presidente, os incisos VI, VII, VIII, IX,
X até o Xln definem com precisão o que é urgência.
V. Ex' está transformando a urgência em um instru
mento político, o que fere profundamente as tradições
desta Casa, já que o decreto legislativo não se enquadra
em nenhuma dessas definições. Não tomaria mais o
tempo dos meus ilustres colegas, mas é um absurdo
imenso declarar urgência nesta proposição.

Digo mais, Sr. Presidente, V. Ex' coloca e retira pro
jetos da pauta a seu bel-prazer. Isso não é urgência.
Urgenté, pode-se perceber pelo sentido o espírito do
legislador, é matéria relevante, é guerra, é calamidade
pública. Enfim, Sr. Presidente, é condenação, porque
o Congresso realmente precisa de medidas de urgência.
O inciso XI refere-se à única possibilidade a que V.
Ex' pode se apegar. O inciso XI do art. 147, porque
no art. 192 está dito o seguinte:

"O requerimento de urgência (art. 147, inciso
Xl).....

Aí vem a definição do número legal para sua apresen
tação, de um terço, de lideranças. Mas o inciso XI
é bastante claro. Diz o seguinte:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção T)

"Xl - São consideradas de urgência as matérias
reconhecidas, por deliberação do plenário, de carã
ter urgente, ante a situação de calamidade pública
e as que visem à prorrogação de prazos legais a
se findarem, ou a adoção, ou alteração. definitiva
de lei para aplicar-se em época certa e próxima;"

Foi o que ocorreu ontem. Sr. Presidente. quando
as lideranças votaram o projeto da legislação eleitoral.
Aí sim, pode-se enquadrar no ÍIlciso XI. porque 15
de novembro é prazo fatal para as eleições presidenciais.
Agora, não se pode enquadrã-lo. Gostaria de ouvir
de V. Ex' se se trata de medida ante a situação de
calamidade pública ou de interesse da segurança nacio
nal um decreto legislativo que visa proporcionar a cria
ção do plebiscito, que. não está regulamentado pc!a
Constituição Federal. E o que indago de V. Ex' Nao
sou contra o plebiscito. Sou contra. sim, a que o plebis
cito seja estabelecido ou aprovado em decreto legisla
tivo, sem a legislação pertinente. Mas não quero entrar
no mérito dessa questão. Quero que V. Ex' defina o
que é urgência e o que não é. para que possamos,
realmente, ter nesta Casa uma conduta compatível com
o passado e a tradição dos Presidentes que tanto abri
lhantaram essa Mesa que V. Ex' hoje, com tanta catego
ria e talento, preside.

O SR. PRESIDENTE (Inoeencio Oliveira) - Agra
deço a V. Ex' as palavras. Esta Presidência, em conside
ração ao nobre Deputado Israel Pinheiro Filho, pelo
qual tem todo o apreço, responde o seguinte: em primei
ro lugar. não é a Presidência quem defere urgência,
mas sim o Plenário. (Palmas.) Em segundo lugar, com
pete à Presidência colocar no Plenário as matérias que
julgar em condições de fazê-lo. E essa tinha todas as
condições, por um princípio muito simples: de acordo
com o art. 191, § l°, alínea a, do Regimento Interno,
basta que haja "número legal". Então, havia mais de
um terço de assinaturas c a matéria tinha condições
de ser eoloe;tda em Plenário. (Palmas)

O SR. ISRAEL PINHEIRO - V. Ex" há de me per
doar, SI. Presidente, V. Ex' acertou na forma: para
ter urgência é preciso a assinatura do Líder da Maioria
ou da Minoria e um terço dos membros da Câmara.
Isso é o formal. Mas, no mérito, V. Ex' declarou o
seguinte, textualmente: "Quem decide o que é urgência
é o Plenário". V. Ex' me perdoe, mas isso é uma heresia
regimental. Quem diz o que é urgente é o Regimento.
O Plenário convalida. E o Regimento é bem claro quan
do diz em seu art. 147, inciso XI:

"XI - reconhecidas. por deliberação do plená
rio, de caráter urgente, ante a situação de calami-
dade pública.. ." .

Então, o que decide se a matéria é urgente é se no
mérito ela diz respeito a uma situação de calamidade
pública. O Presidente, que é o guardião do Regimento,
é que deve decidir. É necessário que se vote essa propo
sição com urgência, porque se está enfrentando um
caso de calamidade pública. AíV. Ex'. como Presidente

,da Casa, coloca em votação, porque a decisão de V.
Ex', sozinha, também não tem valor jurídico. Só terá
valor jurídico quando V. Ex' completar as duas opera
ções. No mérito, está enquadrada no art. 146. É reco
nhecida como atendendo às necessidades em virtude
de calamidade pública, e no formal tem de ter a aprova
ção do plenário e os votos necessários. V. Ex' há de
,perdoar, mas estou com a razão, absoluta razão. e estou
Iconvencido disso. V. Ex' e a Casa vêm praticando essa
irregularidade há muito tempo. O regimento é tão seve
ro, Sr. Presidente, que o artigo, com relação à urgência
... (vaias nas galerias)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência solicita às galerias que respeitem as opiniões
remetidas pelos senhores Deputados.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Sr. Presidente, gosta
ria que V. Ex' lesse o art. 195 para constatar como
o Regimento trata com severidade e importância a ur
gência. Diz o ar' 195:

"Art. 195. Excetuado o disposto no artigo se
guinte, não serão aceitos requerimentos de urgên
cia, estando em tramitação duas matérias sob esse
regime."

Então, o Regimento s6 permite duas urgências. Sr.
Presidente, esse decreto legislativo que envolve matéria
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política que atinge a Federação, os interesses do Estado
de Minas Gerais e de outros Estados. náo passou por
comissão alguma. A ele foi dado um parecer em plenã
rio. Isso é de uma gravidade muito grande, e o Regi
mento zela para que não aconteça. só permitindo que
haja duas urgências bm tramitaçiio nesta Casa. Peço
a V. Ex' que considere a urgência dentro dos estritos
limites em que o Regimento a declara.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência, sem entrar no mérito da questão de ordem
emitida pela nobre Deputado Israel Pinheiro, tem a
esclarecer o seguinte: em primeiro lugar. esta questão
é matéria vencida, não há O que discutir. (Palmas.)
Devo toda a consideração ao nobre Deputado. mas
esclareço em segundo lugar, que não passou pelas Co
missões Técnicas desta Casa pelo simples princípio de
que as Comissões Técnicas desta Casa estavam desati
vadas. Não foi só esse requerimento de urgencia que
teve Relator designado pela Mesa. Este procedimento
era adotado para todos esses casos. e continua sendo.
Assim sendo. a Mesa agiu neste caso. assim como em
todos os outros, com toda a lisura. e a Presidência faz
esse reconhecimento para que todos tenham certeza
de que a Mesa da Câmara dos Deputados agiu com
toda a correção que deve ter.

O Sr. Chico Humberto - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. CHICO HUMBERTO (PDT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na verdade, o que
talvez precisasse ser explicado àqueles que estão fazen
do apenas catimba e que não querem a votação é que
o nosso requerimento de urgencia. apoiado por trezen
tos Parlamentares desta Casa. está apoiado no art. 192
em seu inciso IH, que regulamenta as urgências.

Portanto, ela tem a sua aprovação legal, porque esse
requerimento foi aprovado pelo Plenário desta Casa,
no dia 26 de fevereiro. c está dentro dos princípios
que regulamentam esta Casa. (Palmas.)

Assim, Sr. Presidente, pedimos que se coloque a nos
sa proposição em votação. Chega de mais delongas,
para que possamos adiantar o nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência já resolveu a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o Sr. Michel Temer para encaminhar a vota
ção.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB -SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, dirijo-me
a V. Ex' para uma questão de ordem. Como vou falar
contra a aprovação do decreto legislativo, gostaria de
saber de V. Ex' se quem vai falar a favor não deveria
falar em primeiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
neste caso, pois existe apenas inscrição de até quatro
oradores, um para cada partido, para encaminhar.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão
do oradoL) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, quero saudar o povo da região do
Triângulo Mineiro. (Palmas.) Mas, ao cumprimentá-lo,
quero registrar que provavelmente - ou, na minha
opinião, certamente - o povo dessa região não está
tomando o caminho constitucional mais adequado. O
meu grande temor é que, ao tomar esse caminho, se
hoje o Plenário aprovar o decreto legislativo, provavel
mente mais adiante, pela via do Poder Judiciário, se
anule o plebiscito que está sendo convocado por meio
desse mesmo decreto legislativo, o que causará enormes
transtornos à tese autonomista do Triãngulo Mineiro.
Quero registrar a razão desta minha manifestação. O
art. 14 da Constituição Federal registra dois preceitos
distintos. O primeiro deles diz que a soberania popular
será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto. Essa é uma norma constitucional de eficácia
plena e não demanda qualquer legiSlação ordinária 011

complementar posterior. Porém, a segunda parte do
dispositivo diz que a soberania popular será exercida
também nos termos da lei, mediante plebiscito, referen·
dum e iniciativa popular. Essa é uma norma constitu
cional de eficácia limitada, que está dependendo de



271.6 Quinta-feira 27

legislação regulamentadora, porque, se eu admitir que,
a cada instante, alguém de qualquer Estado, Município
ou região queira pleitear o plebiscito e este Congresso
confira a possibilidade de sua realização, re~iro qualquer
utilidade dessa norma constitucional que diz qlle o ple
biscito e o referendum serão estabelecidos na forma
da lei. Enfatizo minha interpretação com o art. 2' do
Ato das Disposições Transit6rias da Constituição, que
diz:

"Art. 2': no dia 7 de setembro de 1993 o eleito
rado definirá., através de plebiscito, a forma (repú
blica ou monarquia constitucional) e o sistema de
governo (parlamentarismo ou presidencialismo)
que devem vigorar no País.

§ 2' O Tribunal Superior Eleitoral, promulga
da a Constituição, expedirá as normas regulamen
tadoras deste artigo."

Seria possível o plebiscito em 7 de setembro de 1993
sem as normas reguladoras expedidas pelo Tribunal Su
perior Eleitoral? Absolutamente, não.

Seria possível a realização do plebiscito? No caso
do plebiscito parlamentar ou presidencial, a compe
tência regulamentar foi entregue ao Tribunal Superior
Eleitoral, mas, no caso do plebiscito comum, foi entre
gue ao legislador ordinário, que, segundo o art. 14 da
Constituição, é que, na forma da lei, disciplinará o ple
biscito. Que plebiscito está veiculado a esse decreto
legislativo? É o previsto no art. 18, § 3', que diz:

"Os Estados podem incorporar-se entre si, sub
dividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios
Federais, mediante aprovação da população direta
mente interessada, através de plebiscito, e do Con
gresso Nacional, por l~i complementar."

Esse plebiscito de que trata o art. 18, § 3", é uma
espécie daquele genericamente previsto no art. 14, inci
so I, que trata do plebiscito de forma ampla e genérica.

Portanto, Sr. Presidente. na caso do referendum ou
do plebiscito, não vejo como seja possível realizá-lo
sem uma lei regulamentadora que estabeleça a forma,
o meio e o modo da consulta popular. E digo mais
àqueles que têm a preocupação com a chamada inicia
tiva popular. O regime jurídico da iniciativa popular,
também previsto no art. 14, é diferente do regime jurí
dico do referendum do plebiscito, porque, no caso da
iniciativa popular, o art. 61, § 2", estabelece as linhas
básicas da iniciativa popular. Diz qual é o percentual
do eleitorado que poderá propor, diz de que maneira
será aprovado na Casa Legislativa. A iniciativa popular,
esta, sim, não demanda integralmente a legislação regu
lamentadora. Mas, no caso do plebiscito, a sugestão
que faço é de que realmente se proponha, desde já,
uma legislação regulamentadora desse extraordinário
instrumento de participação popular. E se o Congresso
Nadonal tardar na regulamentação desse preceito, a
via que a Constituição indica é o mandado de injunção.
Por meio dele, pode-se ir ao Judiciário para então,
pleitear a declaração do direito do povo do TriângulO
Mineiro a fim de que o Judiciário indique ao Legislativo
a forma de como fazê-lo.

O decreto legislativo, Sr. Presidente, não é a forma
contitucional assegurada. Se aprovado aqui, crirá, mais
adiante, um grande transtorno para o povo do Triãngulo
Mineiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o Sr. Chico Humberto para encaminhar a
votação.

O SR, CHICO HUMBERTO (PDT - MG. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, companheiros Depu
tados. felizmente chegamos aO momento da decisão.
Queremos saber a decisão que cada um dos Deputados
tomará. Tudo já fizeram para nos derrotar, tudo já
fizeram para nos demover ou para prejudicar um proje
to que vem de cada um daqueles que habitam hoje
a região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba.

Propusemos, na Assembléia Nacional Constituinte,
uma emenda popular respaldada por 202.577 eleitores,
mas esta Casa não permitiu, naquela época, que ela
fosse aprovada, assim como ocorreu com o Estado do
Tocantins. '

Na Assembléia Nacional Constituinte, tivemos a
op!?rtunidade de permitir o plebiscito até para a monar-
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quia, mas querem negá-lo para lima região manifes
tar-se. No nosso projeto, meus caros companheiros,
pedirgos apenas a manifestação livre daquela popula
ção. E isto que alguns tentam torpedear. V. Ex" assisti
ram, aqui, a uma argumentação brilhante docompa
nheiro Michel Temer, derrotada na Comissão de Cons

'tituição, no sentido de que era direito da nossa popu-
lação manifestar-se através do plebiscito - é o que
está escrito no art. 18, *3° da Constituição. Pedimos
somente isso: o plebiscito, Não queremos nada mais.
Queremos que nossa população se expresse se quer
ou não esse Estado. Se essa manifestação for favorável,
aí, sim, esta Casa receberá um projeto de lei comple
mentar que tramitará legal e democraticamente,

Condamo todos no sentido de que permitam ao meu
povo dizer se qller ou não esse Estado. (Palmas.) Peço
que não lhe retirem o direito democrático de dizer nas
urnas o ~'sim", ou o "não", porque V. Ex~s estarão
contrariando aquilo que legislaram na promulgação da
última Constituição.

Espero que aqueles que são os lídimos representantes
deste País e que recebem plebiscitariamente o voto nas
urnas a cada eleição possam dar-nos agora apenas uma
autorização, nada mais. Pedimos uma autorização para
realizarmos um plebiscito. É só isso. Não nos amorda
cem. Não nos neguem o direito à liberdade. Concla
mamos todos a votarem "sim". "Sim" ao plebiscito
pelo Triângulo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o Sr. Ibsen Pinheiro para encaminhar a vota
ção, pelo PMDB.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs, Deputados, meus
companlleiros de Bancada, o Vice-Líder José Tavares,
em Comunicação de Liderança, manifestou nossa posi
ção sobre esta matéria. Mas eu quis estar presente,
pessoalmente, a pedido dos meus companheiros, para
este momento de definição importante.

Sr. Presidente, a Liderança do PMDB não tem por
que apreciar o mérito desta proposição no instante em
que ela vem a votos na Câmara dos I)eputados. Enten
demos que existem alguma~ questões de âmbito nacio
n~l que têm uma interferência muito forte sobre a ques
tao neste momento. Temos lima eleição presidencial
marcada para este ano. Não gostaríamos que no dia
15 de novembro estivesse presente no espírito do eleitor
brasileiro, depois de trinta anos de marginalização do
voto outra preocupação que não fosse a definição do
destino do Brasil através da escolha, pelo voto direto
e s,?creto, do Presidente da República.

E lima razão, Sr. Presidente, para que examinemos
a preliminar da conveniência ou não de um plebiscito
neste momento sobre outra matéria, emhora com todo
o respeito pela sua relevância.

Além disso, há um outro motivo para nensarmos des
te modo. Decidimos, na Assembléia NaCiooanl Consti
tuinte, criar uma Comissão Mista, com força constitu
cional, para apreciar, a redivisão territorial do nosso
País de modo amplo, aprofundado e - quem sabe?
defi~itivo, olhando as q~estões regionais de um ponto
de vISta do mteresse naCIOnal, com respeito a cada inte
resse local. Certamente, isto une todos os brasileiros
de qualquer parte deste nosso País.

Destarte, Sr. Presidente, o PMDB -que tem repre
sentantes nessa comissão, homens com formação técni
co-profissional na matéria e interessados em contribuir
para exame aprofundado - dará toda a colaboração
para que a Comissão, ao longo do seu mandato, venha
a oferecer ao Congresso Nacional subsídios e elementos
para uma d~cisã<: qu_e contemIlle todas as questões que
mt,?ressam a redlVlsao terntonal da nossa Pátria,

E. pois. também esta, uma razão que recomneda
uma vez mais que que não penetremos, como partido,
neste momento, no mérito da matéria.

Portanto, com estas preliminares, qlle consideramos
bastantes, o PMDB votará contra a proposição. (Pal
mas.)

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o Sr. Euclides Scalco para encaminhar a vota
ção, como líder do PSDB.

O SR. EUCLIDES SCALCO (PSDB-PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no dia
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27 de março, S. Ex' o Presidente da Câmara dos Deputa
dos, Paes de Aridrade, solicitou às Lideranças, entre
as quais a do PSDB, que indicassem membros para
a Comissão Mista de Análise da Redivisão Territorial
do Brasil.

Nosso partido, pela sua Liderança, indicou para parti
cipar dessa Comissão o Deputado José Guedes. E por
que o fez? Porque a solicitação do Presidente está calca
da no art. 12 do Ato das Disposições Constitllcionais
Transitórias, que tem o seguinte teor:

"Será criada, dentro de noventa dias da promlll
gação da Constituição, Comissão de Estudos Terri
toriais, com dez membros indicados pelo Congres
so Nacional e cinco pelo Poder Executivo, com
a finalidade de apresentar estudos sobre o território
nacional e anteprojetos relativos a novas unidades
territoriais, notadamente na Amazônia Legal e em
áreas pendentes de solução."

A questão do Triãngulo Mineiro é urna área pendente
de solução, porque já foi discutida na Assembléia Na
cional Constituinte. Como temos um texto constitu
cional que dá um prazo de dois anos para que uma
Comissão Mista - composta por membros do Poder
Executivo e do Poder Legislativo - analise a questão
da redivisão territorial, e por se tratar de assunto de
extrema importância que envolve questões geográficas,
econômicas e de história nacional, nós, do PSDB, sendo
favoráveis ao plebiscito, em tese, na circunstância, fica
mos com (\ texto constitucional, para que o assunto,
que foi trazido por esse projeto de resolução, seja deba
tido pela comissão e, no momento oportuno, decidido
por este Plenário.

Por esta razão, somos contra o projeto em discllssão.
(Muito bem. Palmas,)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o Sr. José lourenço, para encaminhar a vota
ção. como líder do PFL.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
com licença - e pedindo perdão a todos - quem mais
entende de Brasil é portugués. Quem entende de divisão
territorial do Brasil são os portugueses, que a fizeram,
e com muita sabedoria e competência.

Ao longo da História, Minas Gerais, pelo seu espaço
territorial, pelo comportamento do seu povo, pela ação
política dos seus homens e mulheres, tem exercido 
no decorrer de todo o processo político brasileiro, desde
o Brasil-Colônia, passsando pelo Brasil-Império, até
o Brasil-República - um papel moderador no concerto
da Federação brasileira, um papel estabilizador das ins
tituições e da própria Nação no seu conjunto. Dada
a sua posição geográfica, dadas as fronteiras que tem
com sete Estados, dada a competência dos seus homens
públicos, dado o seu peso político na conduta da Federa
ção brasileira, Minas Gerais tem tido, ao longo da nossa
História, um papel por demais importante - diria, até,
singular - que o torna diferenciável de todas as demais
Unidades Federativas do Brasil.

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, compreen
do perfeitamente a posição do Triângulo, mas tenho
de compreender que, antes dos interesses do Triângulo
ou de Minas Gerais, estão os interesses maiores da
Pátria brasileira, no seu conjunto; e a Pátria brasileira,
no seu conjunto, no meu entendimento, passa pela uni
dade de Minas, pela indivisibilidade de Minas, porque
Minas continua sendo um território único e indivisível,
num povo só, uma gente só, participando da política
do País.

Por isso entendo qne dividir Minas Gerais é dividir
o coração do Brasil. E, quando se divide o coração
de um corpo, o corpo se torna inerte, não flui, não
anda, não tem as mesmas reações que poderia ter se
tivesse vida.

Em função da vida que pretendemos que Minas Ge
rais tenha no concerto da Nação, nós, do Partido da
Frente Liberal, votamos contra a divisão desse Estado.
(Palmas.) Respeitamos o Triãngulo, respeitamos todos
os mineiros, mais fazemos isso em defesa exclusiva do
interesse do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
há mais oradores para encaminhar a votação.
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Há sobre a mesa requerimento com o seginte teor:

Senhor Presidente.
"Nos termos do inciso IV do art. 128 do Regi

mento Interno. solicito a V. Ex" seja colocada em
vota~ão nominal a emenda oferecida em plenário
ao Projeto de Decreto Legislativo ne 27-B. de
1988".

Sala das Sessões. 26 de abril de 1989. - Deputado
Chico Humberto.

Está prejudicado o requerimento. em face da retirada
da emenda.

Em votação o projeto.

O Sr. Elias Mnrad - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. ELIAS MURAD (PTB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sou contra a divisão de Minas Gerais
e a favor de um plebiscito amplo e irrestrito no Estado
inteiro e não apenas regional. com interesses eleito
reiros. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submeter a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 27-B DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Are 1e O Tribunal Regional Eleitoral de Minai Ge

rais. realizará juntamente com as eleições presidenciais
de 1989, plebiscito nos municípios descrito no parágrafo
único deste artigo para criação de Estado do Triângulo.

Parágrafo único. A consulta plebiscitária que trata
o caput deste artigo se fará realizar nos seguintes municí
pios: Abadia dos Dourados. Água Comprida, Araguari,
Arapuá. Araxá, Cachoeira Dourada, Campinas Verde,
Campo Florido. Campo Altos; Canápolis. Capinópolis,
Carmo do Paranaíba, Cascalho Rico. Centralina. Co
mendador Gomes. Conceição das Alagoas, Conquista,
Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Delfinópolis. Dou
radoquara. Estrela do Sul, Fronteira. Frutal, Crupiara,
Guardamo. Guimarânia. Gurinhatã. Ibia. Indianópolis.
Ipiaçu, Irai de Minas. Ttapagipe, Ituitaba. Iturama. João
Pinheiro, Lagamar. Lagoa Formosa. Matutina. Medei
ros, Monte Alegre de Minas. Monte Carmelo. Nova
Ponte, Paracatu. Patos de Minas. Patrocínio. Pedrinó
polis. Perdizes. Pirajuba. Planura. Prata. Pratinha, Pre
sidente Olegário, Rio Paranaíba. Romaria. São Fran
cisco de Sales. São Gonçalo do Abaeté. São Batista
do Glória. São Roque de Minas, Sacramento, Santa
Juliana. Santa Rosa da Serra. Santa Vitória. Serra do
Salitre. Tapira, Tapiraí. Tiros, Tupaciguara. Uberaba.
Uberlândia. Vargem Sanita. Vazante. Veríssimo.

Art. 2' Caberá ao Tribunal Superior Eleitoral ex
pedir ínstruçõcs ao Tribunal Regional Eleitoral de Mi
nas Gerais para organizar. efetivar. realizar. fiscalizar
e proclamar o resultado do plebiscito.

Art. 3e Este decreto legislativo entrará em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Rejeitado

O Sr. Chico Humberto - Sr. Presidente. peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. CHICO HUMBERTO (PDT-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. peço a verificação de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Se V.E
xa pede verificação de votação como Líder do PDT;
concedo-a.

O Sr. Sérgio Werneck - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra.

O SR. SÉRGIO WERNECK (PMDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. gostaria que V.Exa
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acionasse as campainhas para que os Srs. Deputados
que estão na Casa participem da votação.

(O Sr. Presidente faz soar os tímpunos.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
presidência suspenderá a sessão, aguardando que os
Srs. parlamentares venha ao plenãrio para. então proce
der à votação.

Está suspensa a sessão por cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
reaberta a sessão. A Presidência solicita a todos os Srs.
Deputados que tomem seus lugares, a fim de iniciarmos
a votação pelo sistema eletrônico.

O Sr. Tarzan de Castro - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. TARZAN DE CASTRO (PDC-GO.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. a bancada do PDC
solicita um tempo para emcaminhamento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ilustre
Deputado. estamos em pleno processo de votação. Por
tanto. a questão de ordem de V.EXa, não procede.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas
queiram registrar seus códigos de votação.

O Sr. Euclides Scalco. - Sr. Presidente. peço a pala_o
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. EUCLIDES SCALCO (PSDB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, ratificando a nosso
posição anterior, o PSDB recomenda à sua bancada
que vote contra.

O Sr. Chico Humberto -Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. CHICO HUMBERTO (PDT - MG. Sem revi
são do orador. ) - Sr. Presidente. o PDT recomenda
à sua bancada que vote "sim". (Palmas.)

O Sr. Elias Mnrad - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. ELIAS MURAD (PTB - MG. Sem revisão
do orador. ) - Sr. Presidente. em nome da Liderança
do PTB, recomendamos à nossa bancada votar "não".

O Sr. Ibsen Pinheiro -Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. meu voto será "não".

O Sr. Tarzan de Castro - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palvra o nobre Deputado.

O SR. TARZAN DE CASTRO (PDC - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. em nome da ban
cada do PDC. recomendo o voto "sim". (Palmas)

O Sr. Paulo Delgado -Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente. o Partido dos Trabalha
dores vota "não".

O Sr. Haroldo Lima-Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.
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O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem
revisão do radar.) - Sr. Presidente, o PC do B votará
"não". .

O Sr. Ronaro Corrêa- Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. RONARO CORRÊA (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PFL votará "não".
para manter a integridade de Minas.

O Sr. Nosser Almeida - Sr. Presidente, peço a pala
vra peta ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -- Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. NOSSER ALMEIDA (PFL- AC. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, não tenho código. ainda.

O meu voto é "sim". (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Mesa
registra o voto de V. Ex'

O Sr. Artnr Lima Cavalcanti - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. ARTUR LIMA CAVALCANTI (PDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o painel
eletrônico não registrou o meu voto.

Como Vice-Líder do PDT. voto "sim". (Palmas.)

O Sr. Paulo Sidnei - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. PAULO SIDNEI (PMDB - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. o painel não registron
o meu voto. O meu voto é "sim". (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência pede a V. Ex" nobre Deputado Paulo Sid
nei. que vote no posto avulso. porque o código de V.
Ex' está vãlido.

O Sr. Geraldo Fleming - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. GERALDO FLEMING (PMDB - AC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei "não" e
o meu nome não apareceu. a placa não virou.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pediria
a V. Ex' que fosse ao posto avulso.

O SR. GERALDO FLEMING - Já fui ao posto avul
so, e o computador recusou.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Corno
vota V. Ex'?

O SR. GERALDO FLEMING O meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Mesa
registra o voto de V. Ex'

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. GENEBAI"DO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
uma observação. Estamo-nos preparando para aprovar
o novo Regimento Interno desta Casa e devemos adotar
um caminbo que não permita a repetição de fatos desta
naturt'za. Veja V. Ex' que estamos votando. em re.gime
de urgência. matéria que. na realidade, não têm urgên
cia. Inclusive existe uma Comissão Técnica criada com
esse objetivo. No entanto. estamos aqui, apre'ssada
mente, examinando esse projeto.

V. E",", que. neste momento, preside a nossa sessão,
é o Relator do novo Regimento Interno. E posso dar
() meu testemunho do seu desempenho. juntamente com
a sua assessoria. na discussão da matéria com as lide
ranças partidárias, convocando reuniões no seu gabine
te. no gabinete da Presidência, para que possamos votar
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esse regimento o mais rápido possível. Os parlamen
tares devem participar ativamente da discussão desse
regimento, inclusive para evitar que se possam encon
trar brechas para que fatos dessa natureza possam ocor
rer.

Portanto, formulo um apelo à Casa, aos Líderes, in
clusive ao do meu partido, para que realmente só se
dê urgência àquelas matérias que tenham esse caráter
e assuntos dessa complexidade possam merecer um es
tudo das Comissões Técnicas. Tenho certeza de que,
se as Comissões Técnicas tomassem conhecimento do
parecer, tão bem feito, examinando a matéria com pro
fundidade, do Deputado Michel Temer, teriam tomado
uma decisão com absoluta tranqüilidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência solicita ao nobrc Deputado Gencbaldo Correia
que conclua a sua intervenção.

O SR. GENEBALDO CORREIA - Então, Sr. Presi
dente, já que a Constituição assegura às Comissões o
poder terminativo, é natural que clas possam examinar
com tranqüilidade as matérias e dar o seu parecer para
que se oriente a votação aqui no plenário.

São estas as ponderações que gostaria de fazer a V.
Ex', na certeza de que o seu empenho na aprovação
do novo Regimento Interno possa coibir essas falhas
quc, lamentavelmentc, ocorrem aqui, nesta Casa. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência aproveita a oportunidade para comunicar
aos Srs. Líderes que o Presidente desta Casa, Deputado
Paes de Andradc, fará realizar uma reunião amanhã,
às dez horas, para tratar do Regimento Interno da Casa.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, tenho ouvido paciente
mente, democraticamente, todas as manifestações, em
termos de questão de ordem, de reclamações, enquanto
se procede à votação. Estranho que pessoas habituadas
a esse tipo de comportamento ergam suas vozes para
tentar afogar a minha manifestação, como se a demo
cracia fosse apenas um direito deles e não meu também.
Quero dizer que louvo a autocrítica feita pelo PMDB
aqui, a propósito da elaboração da pauta, que resultou
de uma reunião de Lideranças, onde o peso da Lide
rança do PMDB é substancial e decisivo. Quero aplau
dir essa autocrítica que, finalmente, o PMDB faz, mas,
ao mesmo tempo, dizer que a pressa com que se pre
tende votar o Regimento Interno é uma exigência a
fim que tenhamos regras, que nos permitam conduzir
a nossa votação no sentido de apreciar matérias urgen
tes.

Agora, Sr. Presidente, o sentimento de autodeter
minação de um povo que quer, ele próprio, construir
a sua História, no seu território, é, a meu juízo e a
juízo do meu partido, um assunto urgente. Por que
não, Sr. Presidente? (Palmas.)

V. Ex' já reiterou que colocará em votação. o mais
brevemente possível, o nosso Regimento Interno, mas
quero, ao encerrar, manifestar. uma vez mais, a minha
alegria e satisfação de saber que o PMDB está se olhan
do no espelho e vendo seus defeitos. Ele é capenga
e se revela capaz, agora, até de uma autocrítica. (Pal
mas)

O Sr. Doreto Campanari - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. DORETO CAMPANARI (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria consignar
meu voto como "sim". Cometi um equívoco e votei
"não" . Durante a elaboração da Constituição votei pela
criação do Estado do Triângulo Mineiro. (Palmas.)

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
registrado em Ata. No entanto, não se pode mudar
o voto.

O Sr. ElielRodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB - PA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, como bom demo
crata, solicito a V. Ex' que encerre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
encerrada a votação.

A Presidência proclama o resultado: votaram "sim"
1.31 Srs. Deputados, mais o voto do SI. Nosser Almeida,
pela tribuna, totalizando 1.32 votos. Votaram "não"
161 Srs. Deputados. 21 abstenções. Total: 314 votos.

O projeto foi rejeitado. (Apupos nas galerias.)
Vai ao arquivo.

VOTARAM OS SRS:

Presidente: Inocêncio Oliveira - Abstenção.

Acre

Alércio Dias - Sim; Francisco Diogcnes - Absten
ção; Geraldo Fleming - Não; João Maia - Não; José
Melo - Não; Maria Lúcia - Não; Rubem Branquinho
-Não.

Amazonas

Bernardo Cabral- Não; Beth Azize - Não; Carrel
Benevides - Sim; Ézio Ferreira - Não; José Dutra
- Sim; José Fernandes - Sim.

Rondônia

Arnaldo Martins - Abstenção; Assis Canuto - Sim;
Chagas Neto - Sim; Francisco Sales - Sim; José Gue
des - Não; Raquel Cãndido - Sim.

Pará

Amilcar Moreira - Não; Arnaldo Moraes - Não;
Benedicto Monteiro - Sim; Eliel Rodrigues - Absten
ção; Fausto Fernandes - Sim; Gabriel Guerreiro 
Sim; Gerson Peres - Abstenção; Jorge Arbage - Sim;
Mário Martins - Abstenção.

Tocantins

Ary Valadão - Sim; Moisés Avelino - Sim; Paulo
Sidnei - Sim.

Maranhão

Albérico Filho - Não; Cid Carvalho - Não; Costa
Ferreira - Não; Edivaldo Holanda - Sim; Enoc Vieira
- Sim; Eurico Ribeiro - Não; Jayme Santana 
Não; José Carlos Sabóia - Não; Onofre Corrêa 
Sim; Victor Trovão - Sim; Wagner Lago - Sim.

Piauí

Felipe Mendes Sim; Jesualdo Cavalcanti - Sim; Je
sus Tajra - Sim; José Luiz Maia - Sim; Myriam Por
tela-Sim.

Ceará

Aécio de Borba - Sim; Carlos Benevides - Sim;
César Cals Neto - Não; Expedito Machado - Não;
Furtado Leite - Abstenção; Iranildo Pereira - Não;
Lúcio Alcantara - Abstenção; Luiz Marques - Sim;
Mauro Sampaio -Sim; Moema São Thiago - Absten
ção; Raimundo Bezerra - Não; Ubiratan Aguiar 
Não.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - Não; Flávio Rocha - Sim; Iberê
Ferreira - Sim; Ismael Wanderley - Não; Marcos
Formiga - Não.

Paraíba

Adauto Pereira - Sim; Aluízio Campo> - Não; An
tonio Mariz - Não; Edivaldo Motta - Sim; Edme
Tavares - Sim; Evaldo Gonçalve, - Sim; João Agri
pino-Não.

Pernambuco

Artur de Lima Cavalcanti - Sim; Cristina Tavares
- Não; Egídio Ferreira Lima - Não; Fernando Be
zerra Coelho - Não; Gilson Machado - Sim; Gonzaga
Patriota - Sim; Horácio Ferraz - Sim; José Carlos
Vasconcelos - Não; José Mendonça Bezerra - Sim;
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José Moura - Sim; José Tinoco - Sim; Marcos Quei
roz - Sim; Maurílio Ferreira Lima - Não; Nilson
Gibson - Não; Paulo Marques - Sim; Salatiel Carva
lho-Sim.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Sim; Antonio Ferreira - Não;
Eduardo Bonfim - Não; José Costa - Sim; José Tho
maz Nonô - Sim; Roberto Torres - Sim; Vinicius
Cansanção - Sim.

Sergipe

Bosco França -Sim; Djcnal Gonçalves -Sim; Ger
son Vilas Boas - Sim; José Queiroz - Sim; Lauro
Maia - Não; Leopoldo Souza - Sim; Messias Góis
-Sim.

Bahia

Ângelo Magalhães - Não; Celso Dourado - Não;
Fernando Santana - Não; Francisco Pinto - Sim; Ge
nebaldo Correia - Não; Haroldo Lima - Não; Jairo
Azi - Não; João Alves - Não; Jonival Lucas - Sim;
Jorge Hage - Não; Jorge Vianna - Sim; José Lou
renço - Não; Leur Lomanto - Não; Lídice da Mata
- Não; Luiz Eduardo - Não; Manoel Castro - Não;
Mário Lima - Abstenção; Prisco Viana - Não; Virgil
dásio de Senna - Não.

Espírito Santo

Hélio Manhães - Não; Nyder Barbosa - Sim; Rita
Camata - Sim; Rose de Freitas - Sim.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - Não; Amaral Netto - Sim; Arol
de de Oliveira - Sim; Bocayuva Cunha - Não; Carlos
Alberto Caó - Sim; Daso Coimbra - Não; Denisar
Arneiro - Não; Doutel de Andrade - Não; Fábio
Raunheitti - Sim; Francisco Dornelles - Não; José
Luiz de Sá - Não; José Maurício - Sim; Luiz Salomão
- Sim; Lysâneas Maciel- Sim; Miro Teixeira - Sim;
Ronaldo Cezar Coelho - Não; Sandra Cavalcanti 
Abstenção; Sérgio Carvalho - Não; Vivaldo Barbosa
-Sim.

Minas Gerais

Aécio Neves - Não; Álvaro Antônio - Não; Alys
son Paulinelli - Não; Bonifácio de Andrada - Não;
Carlos Cotta - Não; Carlos Mosconi - Não; Célio
de Castro - Não; Chico Humberto - Sim; Christóvam
Chiaradia - Não; Dálton Canabrava - Não; Elias
Murad - Não; Genésio Bernardino - Não; Humberto
Souto-Não; lbrahim i\bi-Ackel-Não; Israel Pinhei
ro - Não; João Paulo - Não; José da Conceição 
Não; José Geraldo - Não; José Santana de Vascon
cellos - Não; José Ulísscs de Oliveira - Não; Lael
Varella - Não; Leopoldo Bessone - Não; Luiz Alber
to Rodrigues - Sim; Luiz Leal - Não; Marcos Lima
- Não; Mário Assad - Não; Mauricio Campos 
Não; Maurício Pádua - Não; Mauro Campos - Não;
Melo Freire - Não; Mello Reis - Não; Milton Reis
- Não; Octávio Elísio - Não; Oscar Corrêa - Não;
Paulo Almada - Não; Paulo Delgado - Não; Raimun
do Rezende - Não; Raul Belém -Sim; Roberto Brant
- Não; Ronaro Corrêa - Não; Rosa Prata - Sim;
Saulo Coelho - Não; Sérgio Naya - Não; Sérgio Wer
neck - Não; Sílvio Abreu - Não; Virgílio Guimarães
- Não; Ziza Valadares - Não.

São Paulo

Agripino de Oliveira Lima - Sim; Airton Sandoval
- Não; AntOnio Perosa - Não; Aristides Cunha 
Não; Arnold Fioravante - Sim; Bcte Mendes - Não;
Del Bosco Amaral- Não; Doreto Campanari - Não;
Ernesto Gradella - Não; Fábio Feldmann - Não;
Fernando Gasparian - Abstenção; Florestan Fernan
des - Não; Francisco Amaral - Abstenção; Gastone
Righi - Não; Geraldo Alckmin Filho - Não; Gumer
cindo Milhomem - Não; Irma Passoni - Não; Jayme
Paliarin -Sim; João Rezek - Não; José Carlos Grecco
-Não; José Genoíno-Não; José Serra- Não; Koyu
Iha - Não; Leonel Júlio - Sim; Luiz Gushiken 
Não; Maluly Neto - Sim; Manoel Moreira - Não;
Michel Temer - Não; Nelson Seixas - Sim; Plínio
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Arruda Sampaio - Não; Ralph Biasi - Não; Ricardo
Izar - Abstenção; Robson Marinho - Não; Samir
Achôa - Não; Sólon Borges dos Reis - Não; Theo
doro Mendes - Sim; Tidei de Lima - Não; Ulysses
Guimarães - Não.

Goiás

Aldo Arantes - Não; Maguito Vilela - Sim; Ro
berto Balestra - Sim; Tarzan de Castro - Sim.

Distrito Federal

Francisco Carneiro - Não; Geraldo Campos - Abs
tenção; Jofran Frejat - Sim; Márcia Kubitschek 
Não; Maria de Lourdes Abadia - Abstenção; Valmir
Campelo - Sim.

Mato Grosso

Antero de Barros - Não; Joaquim Sucena - Abs
tenção; José Amando - Não; Osvaldo Sobrinho 
Sim; Rodrigues Palma - Sim; Ubiratan Spinelli - Sim.

Mato Grosso do Sul

Juarez Marques Batista - Não; Levy Dias - Sim;
PUnio Martins - Sim; Rosário Congro Neto - Não;
Saulo Queiroz - Não.

Paraná

Alarico Abib - Não; Basilio Vi1lani - Sim; Darcy
Deitos - Sim; Dionísio Dal Prá - Sim; Ervin Bonkoski
- Sim; Euclides Scalco - Não; Hélio Duque - Sim;
Jacy Scanagatta - Sim; 4Jsé Carlos Martinez - Sim;
José Tavares - Não; Jovanni Masini - Sim; Matheus
Iensen - Sim; Maurício Fruet - Sim; Maurício Nasser
- Sim; Nilso Sguarezi - Sim; Renato Bernardi 
Sim; Santinho Furtado - Não; Sérgio Spada - Sim;
Tadeu França - Sim; Waldyr Pugliesi - Sim.

Santa Catarina

AntônioCarlos Konder Reis - Não; Artenir Werner
- Abstenção; Francisco Küster - Sim; Geovah Ama
rante - Não; Henrique Córdova - Sim; Luiz Henrique
- Não; Neuto de Conto - Não; Orlando Pacheco
- Sim; Renato Vianna - Não; Ruberval Pilotto -
Não; Valdir Colatlo - Não; Victor Fontana - Sim;
Vilson Souza - Sim.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - Sim; Adylson Molta - Sim;
Amaury Müller - Sim; Antônio Morangon - Não;
Arnaldo Prieto - Não; Carlos Cardinal - Não; Erico
Pegoraro - Sim; Floriceno Paixão - Sim; Hermes
Zaneti - Não; Ibsen Pinheiro - Não; Irajá Rodrigues
- Sim; Ivo Mainardi - Sim; João de Deus Antunes
- Sim; Jorge Uequed - Abstenção; Júlio Costamilan
- Abstenção; Luís Roberto Ponte - Não; Mendes
Ribeiro - Sim; Nelson Jobim - Não; Osvaldo Bender
-Sim; Paulo Paim - Não; Telmo Kirst- Sim; Vicente
Bogo - Não; Victor Faccioni - Sim.

Amapá

Annibal Barcellos - Sim; Eraldo Trindade - Abs
tenção; Raquel Capiberibe - Não.

Roraima

Alcides Lima - Sim; Chagas Duarte -Sim; Marluce
Pinto - Não; Ottomar Pinto - Sim.

COMPARECERAM MAIS OS SRS.
José Egreja e Jairo Carneiro.

O Sr. Manoel Castro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordcm.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, quero aproveitar a opor
tunidade da presença da imprensa nacional neste instan
te, no plenário, para solicitar maior divulgação para
importante conquista representada pelo projeto de lei
que regulamenta as eleições presidenciais, o voto d~

eleitor em trânsito, que não foi, destacado, porque .~OI

incorporado ao final da noite. E importante que a im
prensa brasilcira divulgue para toda a Nação a conquista
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do direito de voto para mais de dois milhões e meio
de eleitores.

VII - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pror
rogo a sessão por uma hora, para homenagem ao .Tornai
do Commercio de Pernambuco, por ocasião da comemo
ração dos seus setenta anos de fundação (Tumulto nas
galerias.) Os representantes do .Tornai do Commercio
que aqui estão presentes são os seguintes: Carlos Paes
Mendonça, Presidente do Conselho de Administração;
Eduardo Lemos, seu diretor-executivo; Ivanildo Sam
paio, editor-geral; Luiz Roberto Marinho, diretor da
Sucursal de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
ccdo a palavra o Sr. José Carlos Vasconcellos. como
autor da proposição.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS (PMDB 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, os pernambucanos comcmoram com
justo orgulho, neste mês de abril, os 70 anos do Jornal
do Commercio, um dos mais importantes veículos de
comunicação do Nordeste e do Brasil, verdadeiro marco
na história da imprensa nacionai.

Pioneirismo, idealismo, dedicação, patriotismo, são
pontos salientes na saga desse diário que, ao longo de
sua existência, enfrentou adversidades e crises de toda
ordem, até se firmar, nos nossos dias, como um dos
baluartes da liberdade de imprensa no Brasil.

Seu lema original, "trabalhar pelo norte", foi não
apenas honrado durante essas décadas, mas em muito
ampliado, estendcndo o .Tornai do Commercio sua in
fluência por todo o nosso território.

Fundado pelos irmãos Pessoa de Queiroz, João, José
e Francisco, circulou pela primeira vez no dia 3 de
abril de 1919.

Nessa edição histórica, o .Tornai já dava mostras da
competência profissional e do espírito democrático que
haveriam de marcá-lo, ao fazer, em sua terceira página,
uma conclamação à sociedade para que participasse do
esforço de, mediante o apoio e colaboração de todos,
promover o progresso de Pernambuco.

Em seu edital inaugural, escrito, possivelmente, por
Odilon Nestor, proclamava;

"Nós propugnaremos, ainda, pelo progresso do
Norte, nas artes, nas ciências e nas letras, em todos
os ramos da atividade social, em suma, jornal do
povo, estaremos ao lado do artista e do proletário,
da gente humilde do nosso destitoso trabalhador
rural, tão deslembrado na sua miséria."

Nascia, também o .Tornai sob o signo da participação
e engajameuto políticos, como se depreende ainda do
seu manifesto primeiro. na expressão das seguintes pala
vras:

"E visamos também o saneamento do nosso meio
político dos males que o assoberbam no momento
com as conseqüências mais funestas para o Norte
e Pernambuco em particular."

Surgiu, portanto, o Jornal do Commercio combativo
e comprometido com as causas sociais, na vanguarda
das profundas mudanças que estavam por se produzir
no Brasil e no mundo das décadas seguintes.

A cidade e o País quc viram o despontar de tão signifi
cativo empreendimento de comunicação eram. deveras,
bem diferentes do que são hoje.

Recife contava, no início dos anos vinte, com uma
população de aproximadamente 250.000 habitantes, in
ferior apenas às de São Paulo, Rio de Janeiro e Sal
vador.

Era a virtual capital económica e cultural do Nor
deste, com o maior porto da região. uma intensa ativi
dade comercial e uma punjante indústria nascente.

O Brasil, por essa época, embora já livesse dado
alguns passos rumo à industrialização, ainda era um
país essencialmente agrário, concentrando 70% de sua
população do campo e dominado, politicamente, pelos
agro-exportadores de São Paulo e Minas Gerais, que
se revezavam na Presidência da República.
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O Jornal do Commercio surgiu, prccisamentc, no ca
lor da disputa pela sucessão de Venceslau Braz, no
bojo da crise provocada pela morte prematura do Presi
dente eleito Rodrigues Alves. O jornal apoiou a candi
datura Epitácio Pessoa, q~e acabou por vencer seu ilus
tríssimo opositor, o baiano Rui Barbôsa.

Outro destaque nacional do ano de 1919 foram as
grandes lutas operárias que se travaram no Brasil em
repercussão aos levantes socialistas na Europa.

Foi nesse clima turbulento e fértil que germinou e
floresceu o ideal dos irmãos Pessoa de Queiroz, materia
lizado graças a uma brilhante, pioneira e abnegada equi
pe de colaboradores.

Desde os seus primeiros anos de circulação, o Jornal
do Commercio notabilizou-se por lutar em prol da classe
jornalística e da liberdade de imprensa.

" Jáem 1927, em sua edição de Í3 de maio, denunciava
as precárias condições de previdência social dos jorna
listas e de suas famílias, manifestando-se nos segnintes
termos:

"Na vida brasileira, há uma classe que é das
mais devotas ao beriJ público e não tem por isso
recompensa alguma. É a numerosa classe dos que, ~

por vocação ou necessidade, fazem os jornais e
incessantemente pedem ao cérebro novas sugestões
e novos comentários sobre o melhor destino dos
seus concidadãos. Qucm vê o jornal por fora, não
imagina a soma de sacrifícios que ele exige. Não
sabe que trabalho, o de ser fiel a missão árdua
de informador e, sobretudo, de orientar a opinião
pública. Mas o jornalista não descansa no seu pos
to. Talvez de ninguém mais exige a sociedade tanto
trabalho, tanta dedicação, tanto desinteresse 
glorificando políticos e literatos favorecendo a ação
de industriais e comerciantes, mas permanecendo
anônimo. Entre nós é a profissão que mais esgota
e encurta a vida. Nem há aposentadorias nem grati
ficações por anos de serviços... É ali: trabalhar
e morrer. E quando o jornalista morre, por via
de regra não deixa um vintém à viúva, ele que
viveu fomentando a multiplicação das fortunas e
ouvindo em torno línguas afiadas, a que hão agra
dou, increpá-lo de vendido. Esse movimento em
favor dos órfãos dos jornalistas merece- aplausos.
aos filhos o que negou. egoislicamente, aos pais."

Ouço o nobre Deputado Ricardo Fiuza.

O Sr. Ricardo Fiuza - Sr. Presidente, Sr. Deputado
José Carlos Vasconcelos, Sr" e Srs. Deputados, nesta
noite a Câmara dos Deputados presta não diria uma
homcnagem, mas um reconhecimento, à imprensa do
Brasil através do .Tornai do Commercio, de Pernam
buco, que conta em sua existência, como muito bem
ressalta V. Ex', com passagens relevantes de liberdade,
de independência c de serviços, escrevendo a História
de Pernambuco e - por que não dizer? - a História
deste País, com serenidade, imparcialidade e isenção.
Representa aquele periódico a verdadeira imprensa que
não se curva, que não se dobra, que não cede a pressões.
Fundado pelo ex-Senador Dr. Francisco Pessoa de
Queiroz, agora modernizado e revitalizado, sob esse
comando firme do empresário João Carlos Paes Men
donça, o Jornal do Commercio é motivo de orgulho
para Pernambuco. O Jornal do Commercio teve fases,
através da Rádio Jornal do Comércio e de sua televisão,
conhecidas até pelo seu atrevimento, quando anunciava
"Pernambuco falando para o mundo". E era mesmo
Pernambuco falando para o mundo, brotando aquela
alma irredenta e ineoformada dos pernambucanos atra
vés das suas páginas, das ondas de sua estação de rádio
ou de imagens de sua televisão. Não queria tirar o brilho
do discurso de V. Ex', interrompendo-o com este mo
desto aparte, mas não poderia deixar de registrar nossa
honra, desta Casa e da bancãâa· de Pernambuco pela
homenagem que hoje prestamos ao Jornal do Com·
mercio com votos de que a cada dia desempenhe melhor
a sagrada missão, perante a sociedade brasileira, de
lutar por uma democracia livre e plural na construção
deste grante País.

o SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Nobre
Deputado Ricardo Fiuza, V. Ex' não interrompe meu
pronunciamento; ao contrário, enriquece-o. V. Ex', um
homem comprometido com o melhor sentimento de
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pernambucanidade, não só honra o orador, como tam
bém - repito - enriquece seu pronunciamento.

Concedo o aparte nohre Deputado Artur Lima Caval
canti.

O Sr. Artur Lima Cavalcanti - Nobre Deputado
José Carlos Vasconcelos, gostaria de incorporar à ho
menagem que esta Casa presta hoje ao Jornal do Com
mercio. de Pernambuco, os meus sentimentos e os do
Partido Democrático Trabalhista. A homenagem se es
tende ao ex-Senador Francisco Pessoa de Queiroz, ao
empresário João Carlos Paes Mendonça, s~b cujo co
mando firme e competente está atualmente o jornal,
aos seus diretores e a todos aqueles quc historicamente
fizerem parte dos setenta anos do Jornal do Commercio.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Nobre
Deputado Artur Lima Cavalcanti, com alegria incor
poro suas palavras ao meu pronunciamento, não só
pela pessoa de V. Ex', mas também pelo partido quc
representa nesta Casa.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Maurilio Fer
reira Lima.

o Sr. Maurílio Ferreira Lima - Nobre Deputado
José Carlos Vasconcelos. a bancada de Pernambuco
congratula-se com V. Ex' pela iniciativa da homenagem
pelos setenta anos da empresa Jornal do Commercio.
que se c0!l~unde com a cultura e a comunicação daquele
Estado. E Justo destacar que Pernambuco, nos últimos
momentos, via com tristeza a decadência dessa empre
sa, fazendo com que os meios de comunicação de nosso
Estado se tornassem quase monopólios de um só órgão
de !mprcnsa. Muito importante para a democracia, para
a hberdade de opinião e para a pluralidade político-i
deológica foi o soerguimento da empresa Jornal do
Commercio. Portanto, na cOI)dição de Deputado Fede
ral por Pernambuco, quero congratular-me com os
atuais dirigentes da empresa Jornal do Commercio pelos
relevantes serviços que prestam ao nosso Estado e aO
Brasil.

o SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Agradeço
ao nobre Deputado Maun1io Ferreira Lima o aparte,
que comprova que a homenagem ao Jornal do Com
mercio é de fato de toda a bancada pernambucana,
constituída das mais marcantes tendências ideológicas.

O Sr. Fernando Bezerra Coelho - Deputado José
Carlos Vasconcelos, inicialmente gostaria de parabe
nizar V. Ex' pela iniciativa de sugerir à Câmara dos
Deputados a homenagem, das mais justas e belas, pelo
transcurso dos setenta anos de fundação do Jornal do
Commercio, importante veículo de comunicação de nos
so Estado, empresa vocacionada para a liderança, fun
dada e criada pelo dinamismo do empresário e político
Pessoa de Queiroz. Para nós, pernambucanos de gera
ção mais recente, era uma verdadeira angústia assistir,
durante nossa adolescência, ao desaparecimento do Jor
nal do Commercio e das empresas a ele vinculadas.
Isso desafiava o Estado de Pernambuco, suas lideranças
J;!oliticas, o meio jornalístico e a classe emprcsarial.
E (Om alegria e satisfação que estamos presentes no
momento em que V. Ex' repõe perante a História de
Pernambuco e do Brasil a impOltància do Jornal do
Commercio. Queremos registrar também nossas con'
gratulações ao empresãrio nordestino, homem dinâmi
co, que gosta de vencer desafios, João Carlos Paes Men
donça, que fez renascer e ressurgir o Jornal do Commer
cio, que veio dar e abrir novos espaços para a Imprensa
e o jornalismo pernambucanos, oferecendo oportuni
dades aos profissionais de Imprensa para a divulgação
de idéias e propostas e para que Pernambuco pudesse
voltar a falar para o mundo. Por isso. Deputado José
Carlos Vasconcelos. V. Ex' tem, neste momento, a soli
dariedade de toda a bancada do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, que, numa justa e tão bem
tomada decisão de V. Ex', faz com que o Congresso
homenageie a empresa Jornal do Commercio. Parabe
nizo V. Ex'

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Agradeço
ao nobre Deputado, nosso companheiro. Fernando Be
zerra Coelho, as palavras de elogio a minha pessoa,
por ter solicitado essa homenagem à Empresa Jornal
do C?mmercio. e incorporo suas palavras ao meu pro
nunCiamento.
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Peço ao nobre Deputado Salatiel Carvalho, que me
havia solicitado aparte. licença para, antes, concedê-lo,
numa homenagem à Bahia. ao nosso querido Líder nes
ta Casa, Deputado Fernando Santana.

O Sr. Fernando Santana - Creio que V. Ex", ao
pedir ao nosso colega que me cedesse a oportunidade
de falar em primeiro lugar, o fez par droit d'héritage
ou par droit de vieíllesse, por direito de herança ou
por direito de velhice. Mas V. Ex' disse que o Jornal
do Commercio de Pernambuco, em 1919, e sabemos
disso, iniciou sua campanha política defendendo a can
didatura do nordestino Epitácio Pessoa contra a de ou
tro nordestino, Rui Barbosa, meu e nosso conterrâneo,
porque consideramos a área do Nordeste como sendo
uma só. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, nos sen
timos muito à vontade participando da homenagcm ao
Jornal do Commercio, de Pernambuco. pois acredita
mos que a liberdade de Imprensa no Brasil seja definiti
vamente consolidada, porque será a consolidação do
debate. do contraditório das idéias que surgem na nossa
sociedade através do exame crítico que cada jornal faz
da posição desse ou daquele homem público deste País.
E depois de 70 anos de uma existência dedicada aos
interesses do Nordeste, segundo a própria fundação
do jornal e de Pernambuco especialmente, fazemos vo
tos que esse jornal continue defendendo Pernambuco,
o Nordeste e o Brasil. ..

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Nobre
Deputado Fernando Santana, incorporo suas palavras
ao meu pronunciamento como Líder do Partido Comu
nista Brasileiro, porque V. Ex' se pronuncia em favor
da liberdade de Imprensa.

Ouço. com muito prazer, o nobre Deputado Salatiel
Carvalho.

O Sr. SalatieI Carvalho - Meu caro colega José Car
los Vasconcelos, permito-me, nesta oportunidade, cum
primentá-Ia com a maior alegria por sua iniciativa por
demais brilhante. Tivemos, exatamente por ocasião da
passagem dos setenta anos do .Iornal do Commercio.
o privilégio de nos pronunciar nesta Casa, enaltecendo
a posição que esse jornal ocupa no cenário jornalístico
da nossa terra e - por que não dizer? - no cenário
nordestino, bem como a sua influência na formação
da opinião pública brasileira. Realmente é digna de
todos os méritos a atitude de V. Ex' ao solicitar a realiza
ção desta sessão solene para que aqui prestemos home
nagem muito mais do que justa e merecida ao Jornal
do Commercio, que, após 70 anos de atividade, não
deixou de se constituir num verdadeiro patrimônio da
cultura e da História. honrando as tradições de bravura
do povo de Pernambuco. Queremos. portanto, aliar
à sua justa homenagem, ao seu brilhante discurso as
nossas palavras de congratulações por esta iniciativa.
Queremos também congratular-nos com todos aqueles
que hoje fazem de maneira correta, acertada, o Jornal
do Commercio e prestar a nossa homen'lgem a essa
figura ímpar de empresário, o nosso caro amigo João
Carlos Paes Mendonça, e deixar com ele as nossas pala
vras de incentivo, pois a luta pela cultura é meritória,
e que realmente possamos estar juntos, de mãos dadas,
para que Pernambuco seja cada vez mais considerado
no contexto nacional. Meus sinceros parabéns.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Muito
obrigado, nobre Deputado Salatie1 Carvalho por suas
palavras.

Ofereço agora o aparte ao nobre representante do
Estado de São Paulo, o Deputado Fernando Gasparian.

O Sr. Fernando Gasparian - Sr. Presidente. Srs.
Deputados agradcço a oportunidadc que o nobre colega
me dá de inserir no seu brilhante discurso o aparte
e a presença de São Paulo na homenagem pelos setenta
anos do Jornal do Commercio de Pernambuco. certa
mente um dos dez mais importantes jornais do Brasil
e que, por algum tempo, fez falta não s6 à vida cultural
e econômica de Pernambuco mas à de todo o Brasil.
Por algum tempo, a economia de São Paulo sentiu falta
do instrumento que esse jornal oferece inclusive, hoje,
de forma muito poderosa, través dc sua força de markc
ting auxiliando na distribuição de produtos não só do
Nordeste mas também do Sul. Gostaria de congratu
lar-me com o empresário Paes Mendonça, que tevc
o descortino de conseguir recuperar o jornal. um dos
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mais importantes do Brasil - como já coloquei - e
desejar que, na liberdade de imprensa que grassa no
Pais - e esperando que este retorne a seu desenvol
vimento - que jornais como Jornal do Commercio
tenham uma participação muito maior, uma tiragem
muito maior do que as que tem hoje, reflexo do pequcno
poder de compra do povo brasileiro. Espero que. quan
do forem comemorados os cem anos do Jornal do Com
mercio, o Brasil esteja com seu desenvolvimento mais
pronunciado e que a tiragem desse jornal seja parecida
com a dos jornais do Japão. da União Soviética, da
Inglaterra e da França. Mais uma vez gostaria de congra
tular-mc com V. Ex' pelo seu brilhante discurso e por
permitir o registro da opinião de um Deputado paulista.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Nobre
Deputado Fernando Gasparian, mais do que a palavra
de São Paulo, esta querida terra marcante. incorporo
ao meu pronunciamento a palavra de um dos homens
que mais lutaram pela liberdade de imprensa neste País,
dirigente que foi de jornais, na época da ditadura e
do regime autoritário, homem que conhece esse setor
como poucos no Brasil, e compremetido com toda a
luta de afirmação democrática deste País. Portanto, é
a palavra de um homem do ramo, que luta pela consoli
dação da democracia, que incorporo ao meu modesto
pronunciamento de homenagem ao Jornal do Commer
cío.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Wilson Cam
pos, vice-Presidente da Câmara dos Deputados.

O Sr. Wilson Campos - Prezado companheiro José
Carlos Vasconcelos, nós, pernambucanos, hoje estamos
felizes. E a idéia mais feliz foi ade V. Ex'e do Deputado
Nilson Gibson. quando em boa hora requereram a esta
Casa que parte da sessao fosse destinada a homenagcar
esses companheiros que atualmente fazem o ,Tornai do
Commercio, porque nós conhecemos o de ontem. E
o feito ontem está sendo feito hoje e será feito amanhá.
porque o Jornal do Commercio. que vinha das mãos
extraordinárias do Senador Fernando Pessoa dc Quei
roz, teve e ainda tem na figua magistral de D. Latinha,
sua abnegada esposa, a administradora capaz de levan
tar o Jornal do Commercio das cinzas e conduzi-lo aos
seus verdadeiros destinos. Mas aqui na Casa, Sr. Presi
dente, também se encontra um jornallista que tem uma
vida dedicada ao Jornal do Commercio, uma vida de
trabalho, de incentivo para todos nós, pernambucanos.
Refiro-me ao jornalista José de Souza Alencar. Sabe
mos que a pertinácia, a vontade de saber querer, a
idéia de sempre vencer é que hoje tem no Jornal do
Commercío um homem do equihbrio, do caráter, da
sensatez e da competência de João Carlos Paes Mcn
dança. Mas se não bastasse isso, teríamos,também, ho
je. no corpo acionário daquela empresa, o Deputado
José Mcndonça. Teríamos de lemhrar também Gustavo
de Queiroz e, ao lado dc João Carlos Paes Mendonça,
esse jovem empresário que é Eduardo Lemos. Portanto,
nós, de Pernambuco, do Nordeste. vimos quando Sáo
Paulo falou pelas palavras do nobre Deputado Fernan
do Gasparian e mostrou aos companheiros de Pernam
buco. principalmente àqueles que fazem o Jornal do
Commercio de hoje e farão o de amanhã, que confiamos
na capacidade dos que estão à frente do Jornal do Com
mercio, desde o mais humilde funcionário ao mais gra
duado, que no caso é o Seu diretor-presidente. A V.
Ex', Deputado José Carlos Vasconcelos e ao Deputado
Nilson Gibson, que não está presente no momento,
mas por certo deverá chegar, quercmos dizer, de cora
ção: parabéns por requererem a esta Casa que parte
da sessão fosse destinada a homenagear esses compa
nheiros que fazem o Jornal do Commercio.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Nobre
Deputado Wilson Campos. agradeço a V. Ex' as pala
vras de elogio a mim e ao Deputado Nilson Gibson,
autores do requerimento para homenagear o Jornal do
Commercio.

Ofereço um aparte aO nobre Deputado José Genoíno.

O Sr. José Genoíno - Deputado José Carlos Vascon
celos. como nordestino, eleito por São Paulo, náo podia
deixar de associar-me a V. Ex' e a todos que, neste
momento, prestam homenagem ao Jornal do Commer
cio, pelo papel que desempenhou na história política
do Nordeste e do BrasiJ. Essa história. que hoje resgata
mos. tem valores da maior importância que queremos
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registrar, no momento em que prestamos esta homena
gem a um órgão da imprensa brasileira: a plena liber
dade de imprensa, seu pluralismo político. Qualquer
que seja o regime político existente num País, é de
suma importância a pluralidade política. N6s, como so
cialistas, queremos uma sociedade plural, uma socie
dade em que as idéias, as manifestações possam enri
quecer-se no confronto, no dissenso, na divergência.
Acreditamos que a homenagem a um órgão importante
da imprensa brasileira tem o sentido maior de valor
importantcs para a democracia quc quercmos construir
neste País. Muito obrigado. V. Ex' está de parabéns
como autor, com outros Deputados, desta homenagem
que a Câmara dos Deputados presta ao Jornal do Com·
mercio, Pernambuco, aos seus Diretores e a todos que
fazem parte desse empreendimento da imprensa brasi
leira.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Eu é que
agradeço as palavras de V. Ex" Deputado José Genoí
no, que mais uma vez comprovam que, independente
de partidos ou filiações ideológicas, a Câmara dos De
putados tcm uma posição firme em defesa da liberdade
de imprensa. considerando-a indispensável na implan
tação e na manutenção da democracia.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Gilson Ma
chado.

O Sr. Gilson Machado - Caro Deputado José Carlos
Vasconcelos, em meu nome pessoal e no do meu partido
quero parabenizar V. Ex' e o Deputado Nilson Gibson
pela oportuna homenagem que prestam ao Jornal do
Commercio. Ainda criança, lidando na empresa priva
da, percorri aquelcs corredores do Jornal do Commercio
para com o Dr. F. Pessoa de Queiroz tratar de assuntos
do comércio, da indústria e da agricultura. Hoje, aqui
no Parlamento, não poderia deixar de estar presente
homenageando João Carlos Paes Mendonça, Eduardo
Lemos, José de Souza Alencar, Ivanildo Sampaio, Luiz
Roberto Marinho, enfim, todos aqueles que elevam
o nome de Pernambuco no cenário nacional. O que
mais me empolga na empresa Jornal do Commercio
é a solidez de suas atitudes, é o grande elenco da sua
equipe de profissionais liberais da televisão, das rádios
e dos jornais e principalmente algo porque o Brasil
hoje clama, a imprensa ~om responsabilidade, de que,
graças a Deus, o Jornal do Commercio de Pernambuco
dá exemplo. A responsabilidade de imprensa está na
face de homens como José de Souza Alencar, está den
tro dos princípios éticos e morais de João Carlos Paes
Mendonça. A você, João Carlos, a toda a sua equipe
do Jornal do Commercio, os meus parabéns e os para
béns de Pernambuco.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Muito
obrigado, Deputado Gilson Machado.

Continuo, Sr. Presidente. com relação à censura e
à liberdade de imprensa; o Jornal do Commercio, em
janeiro de 1937, às vésperas do advento do Estado Novo
assim se pronunciava:

"A censura à imprensa, tal como está sendo exer
cida, s6 serve para corromper os costumes e auto
rizar os abusos, pois as autoridades podem preva
ricar à sombra dessa impunidade garantida."

Esses dois exemplos demonstram bem que tipo de
espírito e de ideal animaram esse periódico ao longo
de sua existência.

Durante esses 70 anos de lutas, o Jornal do Com
mercio enfrentou inúmeras dificuldades.

Além dos obstáculos com que de ordinário se defrOn
tam os empreendimentos pioneiros e futuristas, o jornal
teve de haver-se com contingências políticas e sociais
as mais diversas.

Durante a Revolução de 30, o Jornal do Commercio
posicionou-se contra os revolucionários, apoiando, no
Nordeste, o Presidente da Paraíba, João Pessoa.

Com a derrota, o Jornal foi vítima da intolerância
e do barbarismo, tendo sido suas dependências comple
tamente destruídas.

Tal. contudo. não seria o seu fim. Sob o comando
do eminente jornalista Caio Pereira, o Jornal ressurge,
em 30 de setembro de 1934, com novas instalações e
com renovadas forças, adotando, como lema, "orientar
as massas, noticiar, divulgar, incentivar as boas e sãs
idéias, comentar tudo, fomentar o desenvolvimento de
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todas as atividades lícitas e produtivas. Ponderação,
documentação, precisão do informe...

Prosseguindo nessa jornada, o Jornal sempre procu
rou aprimoramento e renovação, tanto na parte técnica
de composição, diagramação e impressão, quanto na
própria linguagem. tendo sido pioneiro, no Nordeste,
em muitos avanços.

Enfrentaria, ainda outra crise severa na década de
70, quando, sufocado por dificuldades econõmicas, es
teve por fechar as portas. Nessa ocasião, um grupo
de empresários pernambucanos, tendo à frente o Sr.
João Carlos Paes Mendonça, adquiriu o controle do
jornal da famma Pessoa de Queiroz, promovendo, a
partir daí, uma completa reestruturação da empresa.

Com isso salvou-se um valioso patrimônio histórico
e cultural do povo pernambucano, que já se habituou
a desfrutar da informação precisa, atualizada e respon
sável transmitida pelo Jornal do Commercio.

Podemos acrescentar aqui, a esse resp~ito, nosso tes
temunho pessoal, leitor assíduo e antigo que somos
do Jornal do Commercio, acerca da alta qualidade do
trabalho jornalístico desenvolvido, conferindo credibi
lidade à informação e prestando um inestimável serviço
à democracia e a liberdade de imprensa.

O Jornal do Commercio, nesses setenta anos, foi mui
to mais do que uma testemunha fiel dos acontecimentos
regionais, nacionais c internacionais: constituiu-se, na
verdade, num elemento ativo e participativo do pro
cesso de desenvolvimento de Pernambuco, posicionan
do-se, sempre, na vanguarda das mudanças, em defesa
da liberdade, do progresso e da ampla conscientização
e informação das massas.

Associamo-nos, portanto, ao justo regozijo de Per
nambuco com os setenta anos do Jornal do Commercio,
e queremos, desta tribuna, render nossas homenagens
a todo o seu competente e abnegado corpo de dirigen
tes, jornalistas, trabalhadores e colaboradores, que po
dem, sem pejo, orgulhar-se por serem os continuadorcs
dessa antiga e digna linhagem de profissionais que cons
truíram, ao longo dos anos e à custa de desmedidos
esforços, o elevado padrão de imprensa hoje exibido
pelo periódico.

Parabéns à equipe do Jornal do Commercio, parabéns
a Pernambuco e parabéns ao jornalismo brasileiro, que
se firma, por empreendimentos desse porte, como um
dos principais fatores de integração e democratização
do País.

Saudamos todos que fazem o Jornal do Commercio,
do seu mais humilde servidor à sua direção: do Conselho
de Administração. os Srs. João Carlos Paes Mendonça,
Presidente, e seus integrantes José Américo Mendonça,
José Eduardo Mendonça, Reginaldo Paes Mendonça,
Gustavo Perez Queiroz e Deputado José Mendonça
Bezerra; da sua Diretoria, os Srs. Eduardo Amorim
de Lemos, Diretor Executi-;o, e Sérgio Moury Fernan
des, Diretor Administrativo Financeiro, além do Edi
tor-Geral, Jornalista Ivanildo Sampaio.

Estendemos nossa saudação à sucursal de Brasília,
nas pessoas dos eficientes jornalistas Luiz Roberto Ma
rinho, Mariza Pontes e Fernando Tolentino.

Finalmente, Sr, Presidente, também queremos sau
dar aqui, nesta Casa, a presença do jornalista José de
Souza, "Alex", cujos artigos nos habituamos a ler. des
de a juventude - não que seja ele mais velho do que
n6s - escrevendo sobre cinema ou sobre a crítica dos
costumes na sua página social, que também interpretava
a alma e o sentimento do povo de Pernambuco.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, essas eram as
palavras que queria proferir em homenagem à liberdade
de imprensa, em homenagem ao Jornal do Commercio
e aos seus dirigentes e trabalhadores. Muito obrigado.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Nilson Gibson, pelo PMDB.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estou nesta tribuna para, em nome do
PMDB, indicado pelo eminente c nobre Líder Depu
tado Ibsen Pinheiro, saudar o Jornal do Commercio
na sua festa de 70 anos. Para unir o PMDB às alegrias
dos que fazem o Jornal do Commercio em Pernambuco
- jornal de tantas glórias, setentão e eterno, testemu
nha dos dias, reunidor de crônicas de her6is e reper-
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tórios indestrutíveis da vida e morte dos fatos, aleluia
e alegria deste Nordeste berço das lutas populares, das
insurreições pelo bem comum.

Aqui estou panr·louvar a todos os 'Iue fazem o .TornaI
do Commercio, todos os que o fizeram e que com ele
acompanharam dias de glória, de dificuldades finan
ceiras e incertezas. Na figura de um, homenagem a
todos. Na figura do sempre lembrado, do guerreiro
da pena e de talento extraordinário que foi o Senador
F. Pessoa de Queiroz. Autêntico patrimônio da cultura
pernambucana. o Jornal do Commercio está a merecer
aplausos de todos n6s por ocasião do transcurso do
seu septuagésimo aniversário.

Sob o lema "Trabalhar pelo Nordeste", surgiu em
3 de abril c1e 1919, fundado por João Pessoa de Queiroz,
denominando-se, como sempre o foi, "órgão indepen
dente e noticiário".

Como advogado do Sindicato dos Jornalistas do Reci
fe, em 1970/79 coloco-me como testemunha de vista.
Participei diretamente dos atos processuais que culmi
naram com a intervenção judicial em 24 de julho de
1974 e a posterior venda da empresa pela famma Pessoa
de Queiroz.

Os empregados da empresa Jornal do Commercio
tiveram dias amargos, sem receber seus salários durante
longos meses, em face do desequilíbrio administrativo
e dos desmandos. Mas hoje tem o Jornal do Commercio
na presidência de seu Conselho Administrativo o em
presário João Carlos Paes Mendonça, detentor do con
trole acionário da empresa Jornal do Commercio, vito
rioso empresário que transformou o conglomerado nu
ma s6lida organização. Empresário moderno, com uma
invejável visão de mercado e defensor de conceitos cla
ros e idéias bem definidas, João Carlos Paes Mendonça
firma-se como líder do setor supermercadista a nível
nacional. S_ua liderança e o esforço e dedicação que
'desprende em benefício da iniciativa privada, baseou-os
sempre em dois grandes pilares: o desenvolvimento tec
nológico do setor e o fortalecimento da entidade no
contexto econômico-social do País, estreitando o rela
cionamento com a classe econômica.

Concedo o aparte ao ilustre Deputado João da Mata,
da nobre e gloriosa Parmoa, que também é pernam
bucano, porque convive muito conosco.

O Sr. João da Mata - Exatamente. Somos irmãos.
Deputado Nilson Gibson, como Deputado paraibano,
não poderia deixar de saudar o Jornal do Commercio
pelo seu aniversário e, em especial, o seu titular, Dr.
João Carlos Paes Mendonça. Corno muito bem disse
o orador, a Paraíba tem uma convivência muito estreita
com Pernambuco. Eu mesmo tive a alegria e a felicidade
de residir vinte anos em Recife, onde aprendi a infor
mar-me através do Jornal do Commercio. Sem dúvida
alguma, este jornal deu-me as primeiras informações
e orientações de vida - assim posso até dizer - porque
sempre foi o maior e melhor informativo de todo o
Nordeste brasileiro. Acredito que, mesmo depois de
uma fase não tão auspiciosa. agora o Jornal do Com.
mercio retorna à sua pujança, com a dedicação já tão
conhecida desse grande administrador, desse homem
que é uma verdadeira revelação para a classe empre·
sarial nordestina e - por que não dizer? - brasileira.
Portanto, parabéns a João Carlos Paes Mendonça, para
béns ao Jornal do Commercio, parabéns a Pernambuco
P'êlo aniversário desse jornal, que é, sem dúvida alguma,
a grande glória da imprensa nordestina.

O SR. NILSON GmSON - Agradeço ao nobre De
putado João da Mata, representante do meu partido
no Estado da Paraíba, o aparte que vem realmente
enriquecer o nosso modesto e humilde pronunciamento.

É conveniente destacar que o empresário João Carlos
Paes Mendonça também se dedica ao fortalecimento
em atenção especial às pequenas c médias empresas.
Foi esta visão empresarial que levou à recuperação física
e à credibilidade da empresa Jornal do Commercio,
fazendo-a retornar o lugar que sempre ocupou no setor
das comunicações, definindo uma trajetória pay,tada
pelo esforço criador, pela pertinãcia, pelo seu valor
específico de órgão da imprensa, numa significativa afir
mação dt realidade humana nacional.

Ouço com prazer o nobre Deputado Paes Landin.

O Sr. Paes Landim - Nobre Deputado, associo-me
também, âs homenagens prestadas hoje ao Jornal do
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Commercio de Pernambuco, até porque, filho do sul
do Piauí, do semi-árido vizinho fronteiriço com Petro
Iina - a minha família materna, família Barranca, é
de Petrolina...

O SR. NILSON GIBSON -Já sabia disso. Sr. Depu
tado. Isso muito nos honra.

O Sr. Paes Landim - Sempre acompanhei de perto
a atuação do Jornal do Commercio. Tive oportunidade
de conhecer o velho Senador pessoa de Queiroz, uma
figura humana extraordinária. Recordo-me de que, logo
que a Rádio jornal do Commercio foi instalada em
Pernambuco, nosso contato com o mundo no velho
sertáo do Piauí, sem uz elétrica, ainda no meu tempo
de infância e adolescência, era através da Rádio Jornal
do Commercio, porque Pernambuco falava para o mlm
do por meio dela. O velho orgulho pernambucano esta
va estampado no Jornal do Commercio e na Rádio Jor
nal do Commercio.

É muito importante salientar que o empresário mo
derno e dinâmico que foi João Paes mendonça, na me
lhor tradição dos modernos empresários de incorpo
rarem seus atos às atividades culturais, prestou grande
serviço a Pernambuco, ao Nordeste e ao País, ao evitar
que uma organização nascida do sacrifício do velho Pes
soa de Queiroz, que tanto tem servido a Pernambuco
e ao País, sofresse solução de continuidade. Portanto.
os setenta anos do Jornal do Commercio é data que
Pernambuco mercce comemorar.

Parabenizo João Paes Mendonça pela continuidade
que vem dando a esse grande projeto que marca a histó
ria de Pernambuco e do Nordeste, sobretudo pela tradi
ção de jornal objetivo, com editoriais sérios e progra
máticos. que sempre contribuíram para a educação polí
tica de Pernambuco e do Nordeste.

O SR. NILSON GIDSON - Agradeço a V. Ex' o
aparte, que nos dá oportunidade de fazer uma coloca
ção. Em 1974, quando ocorria a crise da empresa Jornal
do Commercio, eu. como advogado do Sindicato dos
Jornalistas do Recife, reiteradamente afirmava que so
mente a razão social Jornal do Commercio valia para
que fosse pago todo o passivo da empresa que existia
naquela oportunidade. Era, realmente, um grande pa
trimônio de Pernambuco.

Sr. Presidente, Sr'''. e Srs. Deputados, aproveito o
ensejo para homenagear o ilustre Senador Aderbal Ju
rema, com quem mantive convívio nesta casa Legis
lativa durante muitos anos e que dirigiu a página de
noticiário sob o título "Literatura".

Sr. Presidente, Sr". c Srs. Deputados, depois de so
breviver a muitas crises e dar testemunhos repetidos
de resistência, o Jornal do Commercio decidiu retomar
uma de suas faces mais tradicionais: a de centro forma
dor de profissionais com nível de excelência. A traje
tória do Jornal do Commercio toda ela se alterna na
sintonização dos acontecimentos maiores de nosso País.
Em todas as campanhas e movimentos políticos do Bra
sil, junto com o Nordeste, esteve sempre presente. Foi
um sensível porta-voz de vibração cívica - um instru
mento igualmente de conscientização - desde a campa
nha de Epitácio Pessoa à Presidência da República,
fazendo repercutir a sua influência em todos os instantes
culminantes do pensamento e mobilização nacionais.
Em Pernambuco, em matéria de jornalismo, o setentão
Jornal do Commercio é que leva a palma como ino
vador.

Trazemos nesta homenagem e no gesto da iniciativa
do Deputado José Carlos Vasconcelos, meu compa
nheiro do PMDB, de Pernambuco, aprovada pela una
nimidade dos integrantes desta Casa Legislativa - e
aqui destaco o requerimento subscrito por toda a ban
cada do PMDB de Pernambuco - a inspiração das
figuras grandiosas de Mário Melo, Esmeraldo Marro
quim, Alcides Lopes e tantos outros que já se foram.

Se a gratidão é virtude da posteridade, neste momen
to, exaltamos a todos que construíram com amor, suor
e lágrimas o passado glorioso do Jornal do Commercio,
elevando o nosso pensamento aos vivos e aos mortos
que se dedicaram ao jornal.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de encerrar,
gostaria de salientar que antes de vir para a tribuna
comuniquei ao Governador do meu Estado. Sr. Miguel
Arraes de Alencar. que havia sido designado pelo meu
Partido, o PMDB. para falar em nome de nossa agre
miação partidária. S. Ex'. solicitou-me então que não
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deixasse de incluir que também estava associado a esta
homenagem do setantão Jornal do Commercio.

Tudo isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é Histó
ria, e deve ser conhecido. Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Nilson Gibson, O Sr.
Inocêncio Oliveira, 1'" Vice-Presidente. deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paes
de Andrade, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao Sr. Paulo Marques. pelo PFL.

O SR. PAULO MARQUES (PFL - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente Paes de Andrade, meus
companheiros, Sr'" e Srs. Deputados, meus caros amigos
João Carlos Mendonça, Ivanildo Sampaio, Eduardo Le
mos, José de Souza Alencar Marinho, Deputado Men
donça Filho, indicado pelo meu partido para homena
gear nesta sessão os setenta anos da história da empresa
Jornal do Commercio, de Pernambuco, faço-o de forma
dupla, como Parlamentar, rcpresentando o povo do
meu Estado, e como jornalista profissional que militou
durante vários anos naquela casa, convivendo de perto
com sua fase mais angustiante.

A empresa Jornal do Commercio, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, forma o maior conglomerado de comu
nicação do Nordeste, que se consolidou ao longo dos
anos como o maior orgulho do povo pernambucano.

Nasceu da imaginação criadora do memorável Sena
dor F. Pessoa de Queiroz. que, no seu idealismo, se
afirmou como pioneiro no campo da comunicação e
promoveu a integração de Pernambuco ao Nordeste
e ao Brasil. implantando há setenta anos não apenas
o .Tornai do Commercio, mas também várias emissoras
de rádio e televisão, marcando de forma extraordinária
a vida de várias gerações de Pernambuco.

Naquela época, o Brasil tinha sérias dificuldades para
se comunicar; a tecnologia primitiva não oferecia recur
sos suficientes para que o homem se aventurasse nesta
área, mas o Senador F. Pessoa de Queiroz era um ho
mem que tinha visão do futuro. Antevia que um dia
este País, com 8,5 milhóes de Km', teria de ser integrado
pelos seus cidadãos através do poder da comunicação.

O seu estilo perfeccionista levou-o a construir numa
avançada linha arquitetônica belos edifícios, onde fun
cionam esses veículos de comunicação. Para se ter um
exemplo. nenhuma emissora de rádio ou televisão no
Brasil conseguiu até hoje superá-los em suas instala
ções.

Assim o fez no Agreste Meridional com a Rádio Difu
sara de Garanhuns, no Agreste Setentrional com a R,í
dio Difusora de Caruaru e a Rádio Difusora de Pesquei
ra. Na Zona da Mata, com a Rádio Difusora de Limoei
ro, em Recife com a TV Jornal do Commercio, :ílém
do Jornal do Commercio e do Diário da Noite.

Pernambuco falando para o mundo! Era um com
plexo de comunicação prestando serviços e engrande
cendo o trabalho do nosso povo.

Ainda hoje lembramos os grandcs eventos promo
vidos e programas apresentados ao vivo nos auditórios
das emissoras de rádio e televisão. Velhos tempos! Be
los dias! Mas os tempos mudaram, e aquela empresa
pioneira e modelar, que dava um exemplo de organi
zação para outras do Centro-Sul do País, começou a
enfrentar problemas. O velho comandante se ausentara
e o seu sucessor, lamentavelmente, não teve a mesma
vocação nem a dedicação do Senador.

A empresa mergulhou em um verdadeiro mar de pro
blemas. Dívidas, obrigações trabalhistas. sociais, sala
riais, débitos na TeIpe, Celpe, Prefeitura. Banco do
Estado, Banco do Brasil, Caixa Econômica, lAPAS,
Receita Federal, fornecedores, funcionários, era o caos.

A empresa estava enfim sem comando. sem diretriz
e sem perspectiva. Várias intervenções se sucederam
por parte do governo e nenhuma delas logrou êxito,
aprofundando ainda mais a crise. O Jornal, as emissoras
de rádio, a televisão, sofrem um processo de desmoder
nização com seus instrumentos de trabalho obsoletos
funcionando apenas por conta da dedicação dos seus
operadores.

A empresa se transformou em uma grande sucata
que se acumulava nas oficinas, no pátio, instalações
e depósitos da empresa. e como todos os esforços feitos
foram em vão, os funcionários, produtores, coordena
dores, redatores, técnicos, apresentadores, trabalhado-

Abril de 1989'

res de seus vários departamentos resolveram parar e
retirar a programação do ar, e os jornais de circulação.

Foi uma tragédia para Pernambuco, que via com mui
ta agonia a pespectiva de se repetir aquilo que aconteceu
com a Rede Tupi de Televisão, cuja concessão foi cassa
da, dentro do mesmo processo de uma lenta agonia
por nós testemunhada.

Mas, como a esperança é a última que morre, quando
tudo parecia definitivamente perdido, surge uma luz
no fim do túnel que livra Pernambuco de uma grande
perda. O empresário João Carlos Mendonça, um sergi
pano que se tornou pernambucano por adoção. afeição,
e gratidão do povo daquele Estado, aos relevantes servi
ços que ele lhe tem prestado, decidiu salvar um dos
maiores patrimônios de nosso povo.

Nome nacionalmente admirado e respeitado pela sua
competência e seriedade, João Carlos Mendonça, com
sua capacidade de trabalho, recriou em Pernambuco
a maior c mais moderna rede de rádio, televisão e jor
nal, que hoje se consagra no País inteiro.

Revelou-se como um dos maiores valores desta gera
ção, por sua voeaçáo e obstinação pelo trabalho, e deci
diu enfrentar mais este desafio. Consolidou a aquisição
do controle acionário, conversou com os seus trabalha
dores. negociou com seus credores, solucionou os pro
blemas mais graves, reabriu as portas da casa. Injetou
ânimo em seus funcionários, conc1amou a confiança
de todos, modernizou seus equipamentos, sua filosofia
de trabalho, e deu vida ao gigante adormecido.

Hoje. ao comemorar 70 anos de história, a empresa
Jornal do Commercio, volta a seus grandes dias. Poderia
hoje ser apenas um entulho, acumulado ao lado dessa
história, não fosse a coragem cívica deste jovem coman
dante que resgatou da mais agonizante crise à vida que
fez renascer este império.

Ao homenagear da tribuna esta data, não quero, por
tanto, referir-me apenas e tão-somente ao Jornal do
Commercio, mas a essa fase da empresa Jornal do Com
mercio, que foi a pioneira no Brasil. O Senador F.
Pessoa de Queiroz teve como concorrente nessa história
talvez o grande Chateaubriand que, paralelamente ao
seu desbravamento nas comuuieações do Nordeste, im
plantava também a saudosa Rede Tupi de Televisão.

Homenageamos, nesta data, os colegas que lá labu
tam: jornalistas, radialistas, comunicadores, operado
res, funcionários e trabalhadores de um modo geral.
Quero sobretudo relevar aqui o papel de dois homens
quc souberam segurar o estandarte da empresa Jornal
do Commercio: primeiro, o Senador F. Pessoa de Quei
roz, a quem tributamos a nossa homenagem e prestamos
nossa gratidão, reconhecendo nele o grande capitão
da indústria da comunicação no Nordeste brasileiro.
A segunda figura importante é o Sr. João Carlos Men
donça, que resgatou nosso patrimônio, não deixando
que fosse ao fundo do mar. F. Pessoa de Queiroz e
João Carlos Mendonça ficarão com seus nomes marca
dos na história desta empresa, porque. afinal de contas,
seria uma perda irreparável se ela conosco não estivesse
mais.

Repito, como comunicador, como jornalista e como
Parlamentar: sinto-me profundamente agradecido por
poder prestar esta homenagem, solicitada pelo compa
nheiro José Carlos Vasconcelos, ao Jornal do Com
mercio.

Que tenhamos por mais setenta anos uma empresa
como o Jornal do Commercio!

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Marques, o Sr.
Paes de Andrade, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oli
veira, I' Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Egídio Ferreira Lima. pelo PSDB.

O SR. EGÍDIO FERREIRA LIMA (PSDB - PE)
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, senhores res
ponsáveis pela edição do Jornal do Commercio. Inicial
mente, quero dizer que, nesta tribuna. em nome do
PSDB. Partido da Social Democracia Brasileira. deve
ria estar a Deputada Cristina Tavares. Todavia. com
promisso indeclinável, convocação à qual ela não se
póde se furtar, fez com que a Deputada Cristina Tavares
não cumprisse a representação que o Líder do PSDB,
Deputado Euclides Scalco, lhe transferiu. Represen-
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tando aqui o PSDB, quero pedir a transcrição de duas
laudas que seriam parte do pronunciamento da Depu
tada Cristina Tavares. S. Ex', de maneira consistente,
faz uma análise da liberdade de imprensa, do direito
à informação e do papel da imprensa no País de agora,
mostrando suas deformações, indicando os caminhos
que a imprensa deve tomar. Peço, pois, que essas pala
vras de Cristina Tavares sejam transcritas.

Sr. Presidente, sempre entendi que dois figurantes
da sociedade fazem a Hist6ria, caminham no sentido
do amanhã: o político e o jornalista. O político cria,
concebe, pensa, analisa, segue a dialética do processo;
o jornaJista acompanha esse processo e informa a socie
dade. E o homem que tem influência fundamental na
formação da consciência coletiva da sociedade. Por isso,
esta homenagem tem grande significação: a casa política
por excelência do País está homenageando o Jornal
do Commercío que nasceu em 1919, e não foi um mo
mento qualquer. Nasceu quando se anunciava o início
da década de 20, das grandes revoluções neste País,
a década da revolução literária e das artes, com a Sema
na de Arte Moderna de 1922, a dêcada das insurreições
militares, na revolução ideológica e política com a cria
ção do Partido Comunista em 1922, a década da revolu
ção religiosa com a criação do Centro Dom Vital, ao
qual pertenceram Jackson de Figueiredo e Tristão de
Athayde. Pois bem, foi nessa fase, nessa efervescência
que nasceu o Jornal do Commercio, que não se tornou
apenas um jornal de província, um jornal de Pernam
buco. Basta atenta! ~ara o que foi e está sendo esta
homenagem, para sentir o caráter nacional que teve
o Jornal do Commercio e que vem tendo na História
do País.

Aqui ouvimos os depoimentos dos Deputados Fer
nando Santana, da Bahia, e José Genoíno, do Ceará
e de São Paulo. Aqui ouvimos as palavras do editor
e Deputado Fernando Gasparian. Em verdade, toda
a geração a partir de 20 recebeu uma grande influência
do Jornal do Commercio.

Francisco Pessoa de Queiroz foi um pioneiro, um
inovador. um revolucionário. Ele transmitiu para o Nor
deste inteiro, naquela época, primeiro, com o seu jor
nal, depois, com as estações de rádio que criou e a
televisão que instalou em Pernambuco - a primeira
a se instalar naquele Estado - consciência política,
cidadania e cultura. E isso que o Jornal do Commercio
fez está hoje frutificando no País inteiro. Daí o depoi
mento aos quais me reportei.

Sr. Presidente, foi resgistrado, nesta tribuna, que o
Jornal do Commercio passou uma fase difícil ap6s a
morte do ex-Senador, intelectual e empresário Fran
cisco Pessoa de Queiroz. É verdade. O jornal viveu
uma fase de depressão, de queda, de perda do brilho
e da capacidade de transmitir. Mas, para a felicidade
de Pernambuco e do Brasil, o Jornal do Commercio
renasceu. Hoje, ler o Jornal do Commercio em Pernam
buco é ficar senhor do que está acontecendo, não s6
no Estado, mas sobretudo no País.

Sua condução por seus editores, repórteres e direto
res é flexível, hábil, intcligente e moderna. Sua maneira
de informar é direta. Por isso, quero, em nome do
PSDB, do Senador Mário Covas. do Líder Euclides
Scalco, juntar a homenagem do PSDB à iniciativa dos
Deputados José Carlos Vasconcelos e Nilson Gibson
e, como pernambucano, parabenizar João Carlos Paes
Mendonça, por sua sensibilidade, pela capacidade que
teve de perceber que todo aquele acervo não era uma
coisa morta, desprezível, que por trás daqueles prédios
estava toda uma história, um acervo, uma riqueza que
criou consciência, fortaleceu espíritos e transformou to
do o ambiente cultural do Nordeste brasileiro.

Hoje o Jornal do Commercio é um diário em que
seus rep6rteres, a cada dia, se tornam modernos. Eles
buscam a notícia; não esperam que ela chegue por carta,
por escritos preconcebidos, mas procüram, instigam;
são modernos, são homens que transmitem a notícia.
Por isso, o empresário João Carlos Paes Mendonça me
rece não só a nossa homenagem, mas a de todos os
pernambucanos e brasileiros.

Pernambuco hoje tem uma imprensa emulada, que
se conflita porque o Jornal do Commercio já ·briga em
pé de igualdade com o seu concorrente em nosso Esta
do. Está em um crescimento tão vertiginoso, com seu
caráter moderno e sua capacidade precisa de informar,
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que, seguramente, será, como disse Fernando Gaspa
rian, um dos grandes jornais deste País.

Meus parabéns a João Carlos Paes Mendonça e à
sua equipe que aqui se encontra, composta pelo !vanil
do, pelo Marinho, pelo Alex e por outros jornalitas.
Que o Jornal do Commercio cresça e conclua o ciclo
revolucionário que comcçou com a rcvolução de 30,
na qual desembocou a década de vinte, a que me repor
tei, porque só agora essa Revolução começa a fechar
um ciclo para abrir outro. Só com a conclusão da transi
ção que estamos vivendo é que teremos um outro país,
um país moderno, rico, com a renda distribuída, com
a população com capacidade de consumo, vivendo em
bem-estar, um país que será uma grande potência na
América Latina, voltada para a África e entre os gran
des países do mundo.

V, S', João Carlos Paes Mendonça, com a sua sensibi
lidade, percebeu isso e reviveu e fez renacer o Jornal
do Commercio, para que ele participasse dessa revolu
ção pela qual o País está passando, porque revolução
não é só troca de tiros, não é s6 insurreição, é uma
consciência coletiva de toda a população, no sentido
da reforma, da modernização e da modificação. E V.
S'., ao adquirir o Jornal do Commercio, entrou nessa
revolução, passou a ser um revolucionário. (Palmas)

DISCURSO A QUE SE REFERE O ORADOR:

PRONUNCIAMENTO DA DEPUTADA
CRISTINA TAVARES (PSDB)

A comemoração do septuagésio aniversário do Jornal
do Commercio abre a oportunidade de reflexão sobre
um tema candente da atualidade e da maior importância
para a democracia: a liberdade de imprensa.

Esta Casa, há algum tempo, tem estado sob o fogo
cerrado da imprensa, que diz ver nestes salões e corre
dores os autores dos grandes golpes contra os cofres
públicos e a.confiança popular. Como já o disse desta
tribuna, em outra oportunidade, entendo que a impren
sa exerce importante papel, como olho crítico da socie
dade, sobre o que se faz aqui em nome dela.

Contudo, o ato deliberado de mudar a ótica do fato
retratado, exagerando defeitos e escondendo méritos,
faz com que a imprensa agrida a democracia em intensi
dade tão grande quanto os maus governantes e os maus
políticos. Aí, no gesto antidemocrático de deformar
fatos, ela substitui o dever de informar pelo direito
de deformar, perde a função crítica que a legitima e
resvala para o autoritarismo, induzindo ao viés ideol6
gico que concebe o Congresso como dispensável ao
regime democrático.

Esta Casa, com todos os seus defeitos, ainda é o
bastião da democracia. O quc seria dc nós, brasileiros,
mergulhados numa crise para a qual se vislumbra apenas
uma estreita saída. com este Congresso fechado, como
pretendem alguns órgãos de imprensa? Não estão dis
tantes os dias em que o povo brasileiro viveu situação
semelhante, e foi o próprio povo que clamou e lutou
por um Congresso independente.

Os grandes jornais brasileiros, que tanto se atribuem
os títulos de lutadores pela liberdade e restauradores
da democracia, estão, com o abuso da liberdade de
imprensa - que muitos chamam de liberdade de empre
sa - dando uma larga contribuição ao retrocesso polí
tico e à volta da opressão. A ética política tem sido
insistentemente posta em questão. Ressalvados os exa
geros, a discussão do tema é saudável, pois desperta
o senso crítico e acaba fazendo com que muitos corrijam
seus desvios. Contudo, a eficácia de qualquer atitude
humana repousa no equilíbrio dos contrários, na harmo
nia entre a escassez e o excesso. Nesse raciocínio, o
erro da grande imprensa, seu pecado capital, consiste
no exagero da busca do sensacional, da notícia a qual
quer preço. Pouco importa a função social do jornal,
do jornalista ou da notícia. Vale qualquer coisa, até
mesmo o risco de retrocesso.

Mas a imprensa "liberal", "libertária", "iluminada",
deslumbrada com seu pr6prio poder, não consegue ver
que ela própria é agente de um processo perverso de
castração de dois princípios liberais de que se diz defen
sora: a liberdade de empresa e a liberdade de informa
ção. Ao mesmo tempo agente e paciente do processo
de monopolização da economia, a grande imprensa na
da mais fcz, nas duas últimas décadas, senão mono
polizar o seu produto: a informação.
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Dezenas de jornais desapareceram, devorados pela
fúria capitalista da grande imprensa. Ganharam os em
presários de jornalismo, mas reduziram-se os canais
de veiculação de informação c de divulgação de opi
niões, portanto o espaço democrático do direito à infor
mação.

Somos todos, pois, e não só o Congresso, que temos
de sarar e curar nossas feridas. A democracia só existe
com o esforço conjunto de todos os segmentos pelo
aperfeiçoamento das instituições. Ninguém é intocável,
nem mesmo a justiça ou a imprensa, dois batiões inex
purgnáveis todos se esforçam, erram. acertam, e estáo,
igualmaente, sujeitos a críticas. O que os diferencia
é a capacidade de admitir os erros e corrigi-los, e com
isso dar uma contribuição maior e mais efetiva para
a construção democrática.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Gonzaga Patriota, pelo PDT.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PDT -PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'; e Srs.
Deputados, no dia de hoje Pernambuco tem razões
.especiais para rejubilar-se. Nesta data o meu estado
comemora os setenta anos de fundação do Jornal do
Commercio.

Nestes setenta anos. o Jornal do Commercio foi parte
integrante da vida de Pernambuco, tendo suas páginas
registrado fatos marcantes que aconteceram e foram
de significativa importância para a História.

Revoluções, campanhas cívicas, movimentos políti
cos, epis6dios, eventos e movimentos culturais fizeram
parte da ação jornalística desse órgão que durante sete
década formou a opinião pública pernambucana, man
tendo um padrão de independência que o colocou no
cenário da imprensa nacional como um dos seus mais
importantes jornais.

Pernambuco teve a ventura de acolher a insígne figura
do jornalista F. Pessoa de Queiroz. fundador do Jornal
do Commercio, que veio, sob seu vigoroso comando,
a ser o órgão líder de um império do qual faziam parte
o Diário da Noite, a Rádio Jornal do Commercio, a
TV Jornal do Commercio e as difusoras de Limoeiro,
Caruaru, Pesqueira e Garanhuns.

O Sr. F. Pessoa de Queiroz honrou o Parlamento
nacional, ocupando uma cadeira no Senado Federal,
onde representou Pernambuco com invulgar brilhan
tismo, patriotismo, dedicação e independência.

Sua passagem pelo Congresso Nacional teve a marca
da seriedade, patrimônio que carregava na sua bagagem
de homem público, para bonra de Pernambuco, do Nor
deste e do Brasil.

Ouço, com prazer. o nobre companheiro Marcos
Queiroz, dó PMDB de Pernambuco.

O Sr. Marcos Queiroz - Queria parabenizar V, Ex'
pelas palavras elogiosas à Empresa .Tornai do Commer
cio e também os meus companheiros José Carlos Vas
concelos e Nilson Gibson pela iniciativa de homenagear
o Jornal do Commercio. Gostaria de dar o meu testemu
nho como acompanhante da problemática do Jornal
do Commercio, em primeiro lugar como leitor, como
pernambucano preocupado com os destinos de nosso
estado, que via a empresa caminhando para seu térmi
no. Presenciei de perto também, há dois anos, como
Secretário do Governo de Miguel Arraes, a iminente
falência dessa empresa e a preocupação de seus empre
gados e da sociedade pernambucana. Tive, nessa época,
oportunidade de participar das negociações com os em
pregados da empresa, que estavam em greve e demons
travam sua preocupação não s6 com seus empregos
mas também com o possível desaparecimento dessa em
presa, muito importante para nós, nordestinos, e princi
palmente para os pernambucanos. Como resultado dcs
sas negociações, de que participaram João Carlos Paes
Mendonça e meu irmão Gustavo Queiroz. renasceu este
baluarte de empresas que compõe a Empresa .Tornai
do Commercio, que tanto já contribuiu para Pernam
buco, para o Nordeste e para o Brasil. Tenho a certeza
de que agora, nas mão de pessoas competentes, que
acreditam no Brasil, no Nordeste e em Pernambuco,
o grupo está sendo reconstruído de maneira muito com·
petente, eficaz, e já está dando um suporte para que
Pernambuco e o Nordeste possam sair, de vez, desta
situação diferenciada em relação a outras regiões do
País.
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o grupo é constituído de jornais e emissoras de rádio
e televisão indendentes, que trazem a verdade que pre
cisamos mostrar ao povo brasileiro. Por tw:lo isso, venho
parabenizar V. Ex' pelas suas palavras e também os
funcionários do Jornal do Commercio, muitos dos quais
se confundem com o próprio jornal, como o nosso com
panheiro José Carlos Souza Alencar. Estou muito satis
feito. Parabenizo todos os políticos, a Direção da Em
presa, e os funcionários do Jornal do Commercio, do
mais humilde ao mais graduado, pela reconstrução, que
tanto anima a empresa Jornal do Commercio e todos
nós, pernambucanos e brasileiros.

o SR. GONZAGA PATRIOTA - Agradeço, Depu
'tado Marcos Queiroz, o registro de V. Ex" que muito
bem conhece este grande jornal.

Ouço o aparte do eminente Deputado lranildo Perei
ra, nosso irmão do Ceará.

O Sr. Iranildo Pereira - Nobre Deputado Gonzaga
Patriota, queria, nesta oportunidade, cougratular-me
com V. Ex' e com a bancada pernambucana. dos diver
sos partidos, que hoje, ao homenagear este jornal, está
trazendo para o debate a importância que ele teve para
o Nordeste e para o Brasil. Sobreviveu aos momentos
mais difíceis da repressão, das ditaduras, e manteve-se
fiel às suas origens e à sua linha de ação. Falo isso
porque os cearenses temos afinidade c acompanhamos
de perto toda a trajetória, de certo tempo até agora,
deste jornal e do grupo. A rádio Jornal do Commercio,
que para uns seria pretensiosa quando dizia que falava
para o mundo, na verdade desempenhou e continua
desempenhando um extraordinário papel na comuni
cação. O grupo, ao adotar outras ações empresariais,
não veio a sucumbir, como estava prestes a ocorrer
tempos atrás, e nós do Ce'ará veríamos até com tristeza
se isso viesse a acontecer. Então, parabenizando a ban
cada, parabenizo também os funcionários presentes,
os colaboradores deste jornal, que, repito, tanto serviço
tem prestado à comunicação e à liberdade de imprensa.
Temos afinidades. O Ceará tem um jornal também mui
to antigo, O Povo, que passou pelas mesmas dificul
dades, mas nunca se envergou aos ditadores do dia,
nem a qualquer tipo de pressão. São jornais dessa natu
reza que têm contribuído decisivamente para a forma
ção de opinião e sobretudo para cristalizar esse mo
mento democrático de que tanto o Brasil precisa. Muito
obrigado a V. Ex'

O SR. GONZAGA PATRIOTA - O depoimento de
V. Ex', Deputado Iranildo Pereira, enriquece o nosso
modesto pronunciamento e dele fará aparte.

Concluo, Sr. Presidente:
No momento em que comemoramos os setenta anos

do Jornal do Commercio, não podemos deixar de reve
renciar a figura do seu ilustre fundador, pois a ação
do Dr. F. Pessoa de Queiroz e do jornal que dirigiu
até a morte se completavam e se confundiam.

F. Pessoa de Queiroz deixou para Pernambuco um
legado de incomensurável valor cultural. Aí estão todas
dS suas obras e os seus emprecndimentos, erigidos com
Idealismo c abnegação, rendendo os frutos que engran
decem e dignificam as comunicações e a imprensa deste
País.

Parabenizo aqueles que sucederam ao Dr. F. Pessoa
de Queiroz e mantiveram o Jornal do Commercio pai
rando acima das vicissitudes que enfrentou durante os
setenta anos em que foi mantido em circulação. Em
particular, parabenizo a todos os que foram e os que
são o sustentáculo desta obra, os diretores, os jornalistas
- c aqui estão Ivanildo, Alex, Gaudino, Tolentino,
Marinho e tantos outros. Quero abraçar todos vocês
que ajudaram e continuam ajudando este patrimônio
de Pernambuco.

Manifesto em nome do meu partido, o PDT, as con
gratulações com que homenageamos estc tradicional
órgão da imprensa pernambucana c fazemos votos dc
que o nosso Estado possa contar sempre com o Jornal
do Commercio e a inspiração do jornalista, político e
empresário que foi o Senador F. Pessoa de Queiroz.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Sr. Pre
sidente do Senado Federal, Nelson Carneiro; Dr. João
Carlos Paes Mendonça, mui digno Presidente do Conse
lho de Administração da Empresa Jornal do Commer-
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cio; Dr. Eduardo Lemos, Diretor Executivo; jornalista
Ivanildo Sampaio, Editor-Geral; jornalista Luiz Mari
nho, Diretor da Sucursal de Brasília; jornalista José
de Souza Alencar, saudando-o saúdo também todos
os que fazem a Empresa Jornal do Commercio.

SI'" e Srs. Deputados, a história do Jornal do Com
mercio confunde-se com a história da famJ1ia Pcssoa
de Queiroz. A João Pessoa de Queiroz, com o apoio
dos irmãos José e Francisco. coube fundar, em 1919,
o que, anos mais tarde, se tornaria um pujante complexo
de comunicação social, reconhecido, respeitado e admi
rado em todo o Nordeste.

As Organizações Pessoa de Queiroz, sob a liderança
do pioneiro Francisco Pessoa de Queiroz, eminente ex
Senador da República pelo Estado de Pernambuco, ti
veram. por décadas, notável participação na divulgação
de todos os acontecimentos relevantes ocorridos no País
e no mundo e desempenharam papel saliente ua forma
ção e orientação da opinião pública.

Ao longo da existência, o jornal resistiu a crises pro
fundas, sem, no entanto, ver abaladas a credibilidade
que desfruta perante o público e a excelência do seu
padrão jornalístico.

Adquirido, em anos recentes, pelo grupo Bompreço,
capitaneado pelo Dr. João Carlos Paes Mendonça, em
presário da melhor estirpe e principal responsável pela
sua reestruturação editorial e industrial, o Jornal do
Commercio de Recife continua a exercer liderança in
conteste entre os veículos de comunicação escrita de
todo o Nordeste, como baluarte da informação indepen
dentc e guardião imutável das liberdades do cidadão.

A passagem do sptuagésimo aniversário de fundação
do periódico pernambucano consolida, pois, um esforço
de gerações de abnegados brasileiros e assinala um mar
co na fecunda história da imprensa nacional.

O País inteiro é testemunha de que o Jornal do Com
mercio tem cumprido com exação e inexcedível compe
tência suas responsabilidades de órgão de comunicação,
participando intensamente do processo de elevação do
nível sócio-cultural do nosso povo.

Os continuadores da obra dos irmãos Pessoa de Quei
roz podem orgulhar-se de ter sabidc enobrecer os ideais
que iluminaram os industriosos fundadores a honrar
o compromisso de permanente respeito à verdade e
ao público leitor.

A merecida homenagem que presta, hoje, a Câmara
dos Deputados justifica-se pelo trabalho sério, pela efi
ciência profissional e pela aguda consciência social dos
que fazem as empresas Jornal do Commercio. E deseja
esta Presidência estendê-la a todos os funcionários, re
datores, colaboradores, dirigentes daquele órgão, por
crer, com Vieira, que "as obras da natureza e as da
arte só se conservam e permanecem na união; um edifí
cio sem união é ruína; um navio sem união é naufrágio;
um exército sem união é despojo".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olfveira) - Vem
à Mesa e vai à publicação a seguinte:

DECLARAÇÃO

Sr. Presidente,
Em virtude da minha participação nas negociações

entre a Direção do Banco do Brasil e seus funcionários,
me ausentei do Plenário durante a votação do PDL
n' 27-B, de 1988, ocorrida hoje.

Solicito, assim, seja computado meu voto SIM a tal
proposição.

Brasília, 26 de abril de 1989. - Deputado Augusto
Carvalho, PCB-DF.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Lembro
aos Srs. Parlamentares que o Congresso Nacional está
convocado para uma sessão solene a realizar-se amanhã,
às 10 horas, neste plenário, destinada a comemorar
o Dia Universal da Classe Trabalhadora, a ser celebrado
dia primeiro de maio próximo.

VIII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Acre

Geraldo Fleming - PMDB.
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Amazonas

Sadie Hauache - PFL.

Rondônia

Pará

Ademir Andrade - PSB; Dionísio Hage - PFL;
Fernando Velasco - PMDB.

Tocantins

Edmundo Galdino - PSDB; Eduardo Siqueira Cam
pos - PDC.

Maranhão

Francisco Coelho - PFL: Sarney Filho - PFL; Viei
ra da Silva - PDS.

Pianí

Mussa Demes - PFL: Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Carlos Virgílio - PDS; Moysés Pimentel- PMDB.

Rio Grande do Norte

Paraíba

Agassiz Almeida - PMDB; Francisco Rolim
José Maranhão - PMDB.

Pernambuco

Fernando Lyra - PDT; Osvaldo Coelho - PFL;
Oswaldo Lima Filho - PMDB: Roberto Freire - PCB.

Alagoas

Geraldo Bulhões - PMDB.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - PFL.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Afrísio Vieira Lima 
PMDB; França Teixeira - PMDB; João Carlos Bacelar
-PMDB.

Espírito Santo

Lezio Sathler - PSDB; Pedro Ceoiin- PFL.

Río de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Brandão Monteiro - PDT; Fla
vio Palmier da Veiga - PMDB; Jayme Campos 
PJ; Jorge Leite - PMDB; Oswaldo Almeida - PL;
Roberto Jefferson - PTB.

Minas Gerais

Hélio Costa - PMDB; Mário Bouchardet - PMDB;
Mário de Oliveira - PMDB; Milton Lima - PMDB.

São Paulo

Afif Domingos - PL; Fausto Rocha - PFL; Felipe
Cheidde-PMDB; Hélio Rosas-PMDB; João Cunha

; José Camargo - PFL: Luiz Inácio Lula da Silva
--PT; Mendes Botelho - PTB.

Goiás

Genésio de Barros~ PMDB; José Freire - PMDB;
José Gomes - PDC.

Dístrito Federal

Mato Grosso

Júlio Campos - PFL.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil-PFL; Ivo Cersósimo -PMDB; José
Elias-PTB.

Paraná

Antônio Veno - PFL; Mattos Leão - PMDB; Max
Rosenmann - PMDB; Osvaldo Macedo - PMDB;
Renato Johnsson - PMDB.

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Ivo Lech - PMDB.
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Amapá

Roraima

oSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a sessão, designando para amanhã dia 27, quinta-feira,
às 13 horas a seguinte

ORDEM DO DIA

"TRABALHO DAS COMISSÕES"
(Encerra-se a Sessão às 20 horas e 15 minutos)

ATOS DA MESA

a) NOMEAÇÕES
A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atri

buições que lhe confere o artigo 14, inciso V, do Regi
mento Interno, combinado com o artigo 102 da Reso
lução n' 67, de 9 de maio de 1962, resolve nomear,
na forma do artigo 103, alínea b, da Resolução n' 67,
de 9 de maio de 1962. MARGARIDA MARIA MA
CIEL MARINHO, Adjunto Parlamentar, Classe Espe
cial, ponto n' 23.142, para exercer, no Gabinete do
2' Vice-Presidente, o cargo de Oficial de Gabinete, CD
DAS-I02.I, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 3" do Ato da Mesa
n' 15. de 26 de maio de 1987.

Câmara dos Deputados, 26 de abril de 1989. - Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

A Mesa da Câmara dos Deputados. no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 14, inciso V, do Regi
mento Interno, combinado com o artigo 102 da Reso
lução n' 67, de 9 de maio de 1962, resolve nomear,
na forma do artigo 103. alínea b, da Resolução n'i 67,
de 9 de maio de 1962, Ornar de Araújo Lima. Técnico
Legislativo, Classe Especial, ponto n" 1334, para exer
cer, no Gabinete do Líder do Partido Socialista Brasi
leiro, o cargo de Oficial de Gabinete, CD-DAS-I02.I,
do Quadro Permanenl.e da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 3" do Ato da Mesa n" 15,
de 26 de maio de 1987.

Câmara dos Deputados, 26 de abril de 1989. - Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

b) DESIGNAÇÕES
A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atri

buições que lhe confere o § 2' do artigo 136 daResolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artigo 1" da Resolução n' 14, de I" de dezembro de
1975, resolve designar ALBA CASTRO DA MATTA,
Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n" 1753,
e KARLA BORGES FERREIRA DA SILVA, Téc
nico Legislativo, Classe "B", ponto n' 3209, para substi
tuírem, sucessivamente, o Chefe de Serviço de Adminis
tração, CD-DAS-IOl.2. do Departamento de Pessoal,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 11 de abril
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 26 de abril de 1989. - Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atri'
buições que lhe confere o § 2' do artigo 136 da Resolução
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n" 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artigo l' da Resolução n' 14, de l' de dezembro de
1975, resolve designar JANDYRA FERREIRA VAZ
TORRES, ponto n' 559. e UILZA MARIA GUERRA
NEVES, ponto n' 1503, Técnicos Legislativos, Classe
Especial, para substituírem, sucessivamcnte, na Comis
são de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, o Secre
tário de Comissão Permanente, CD-DAS-I0l.2, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departa
mento de Comissões, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 14 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 26 de abril de 1989. - Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o § 2' do artigo 136 da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artigo l' da Resolução n' 14, dc l' de dezembro de
1975, resolve designar JORGE PINTO CASTELLO
BRANCO DE CARVALHO. Técnico Legislativo,
Classe "C", ponto n' 2309, 2' Substituto do Chefe do
Serviço de Administração. CD-DAS-I01.2, do Depar
tamento de Taquigrafia, Revisão e Redação. em seus
impedimentos eventuais, a partir de 11 de abril do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados. 26 de abril de 1989. - Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

A Mesa da Cãmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o § 2" do artigo 136 da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artigo I" da Resolução n' 14, de l' de dezembro de
1975. resolve designar MARIA AUXILIADORA
MONTENEGRO STUDART, Técnico em Pesquisa
Legislativa, Classe Especial, ponto n' 1996, e REJANE
SA~ETEMARQUES, Técnico Legislativo, Classe Es
peCial, ponto n' 1931, para substituírem, sucessivamen
te. na Comissão de Transportes, o Secretário de Comis
são ~er:nanente, CD-DAS-I01.1. da Coordenação de
COllllssoes Permanentes, do Departamento de Comis
sões, em seus impedimentos eventuais, a partir de 4
de abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 26 de abril de 1989. - Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o § 2' do artigo 136 da Rcsolução
n" 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artigo l' da Resolução n' 1~. de l' de dezembro de
1975, resolve designar MARIA LUIZA BARRETO
DA ROCHA, Técnico Legislativo, Classe Especial,
ponto n' 1385, e ANA CLA.RA FONSECA SEREJO,
Técnico em Pesquisa Legislativa, Classe Especial, ponto
n' 2000, para substituírem, sucessivamente, na Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica, o Secretário de Comissão Permanente, CD
DAS-1Ol.2, da Coordenação de Comissões Permanen
tes, do Departamento de Comissões, em seus impedi
mentos evcntuais, a partir de 17 de março do corrente
ano.

Cãmara dos Deputados, 26 de abril de 1989. - Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o § 2" do artigo 136 da Resolução
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n' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artigo l' da Resolução n' 14, de l' de dezembro de
1975, resolve designar MARLY ALV1M CERRI, Téc
nico Legislativo, Classe "C", ponto n' 3065, l' Substi
tuta do Chefe da Seção de Redação e Autógrafos, CD
DAS-IOl.I, da Secretaria Geral da Mesa, em seus impe
dimentos eventuais, a partir de 11 de abril do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 26 de abril de 1989. - Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara ds Depu
tados.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o § 2' do artigo 136 da Resolução
n' ~7, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artIgo l' da Resolução n' 14, de 19 de dezembro de
1975, resolve designar GIRGÍNIA ASTRID ALBU
QUERQUE DE SÁ E SANTOS, ponto n' 1222, e
SHEILA ALICE DE BRITTO SODOMA DA FON
SECA;, ponto n" 1613, Técnicos Legislativos, Classe
~specJa~, para substituírem, sucessivamente, llli Comis
sao de Fmanças, o Secretário de Comissão Permanente,
CD-DAS-lOI.2, da Coordenação de Comissões Perma
n~ntes. do Departamento de Comissões, em seus impe
dimentos eventuais, a partir de 16 de março do corrente
ano.

Câmara dos Deputados. 26 de abril de 1989. -Depu
tado Paes·de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

c) ALTERAÇÃO
A Mesa da Câmara dos Deputados. no uso das atri

buições que lhe confere o artigo 14, inciso V, do Regi
mento Interno, combinado com o artigo 102 da Reso
lução n' 67", de 9 de maio de 1962, resolve tornar sem
efeito, de acordo com o artigo 103, § 2", da citada Reso
lução, a nomeação de aMAR DE ARAÚJO LIMA,

.para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Socialista
Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico, CD-
DAS-102.3, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados.

Câmara dos Deputados, 26 de abril de 1989. - Depu
tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

APOSTILA
De acordo com o § 2' do art. 2' da Lei n' 6.325,

de 14 de abril de 1976, combinado com o Ato da Mesá
n' 15, de 26 de maio de 1987, a ex-inativa ARLETTE
DE SOUZA FIALHO passa a ser considerada aposen
tada no cargo de Técnico Legislativo. CD-AL-Oll. Clas
se Especial, Referência NS. 25, acrescido das vantagens
previstas no art. 171 da Resolução n" 67, de 9 de maio
de 1962, combinado com o art. 3' da Lei n' 5.902, de
9 de julho de 1973; no art. 7' da Resolução n' 1, de
7 de março de 1980, combinado com o art. 7" da Lei
n' 6.907, de 21 de maio de 1981; no art. 2", § l' da
mencionada Resolução n' 1, de 1980; no art: 2', § 2',
da Lei n' 6.325, de 1.4 de abril de 1976; no art. Ir da
Resolução n' 6, de 4 de junho de 1985; no art. 165,
item VIII da citada Resolução n' 67, combinado com
o art. 7" da Resolução n" 38, de 24 de outubro de 1983;
e no art. 4" da Resolução n" 5, de 28 de maio de 1985,
a partir de 2 dc junho de 1987.

Diretoria Geral, ·24 de abril de 1989. - AdeImar
Silveira Sabino, Diretor-Geral.
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Geraldo Bulhões
Geraldo Fleming
João Maia
João Rezek
José Amando
José Freire Júnior

Aldo Arantes

Eurico Ribeiro
Mello Reis



PC do B
Aldo Arantes

João Herrmann Neto
PSB

PDC

Florestan Fernandes

1 Vaga

Joaquim Haickel Sérgio Naya
Mário de Oliveira 13 Vagas

PFL
Aloysio Chaves Sérgio Brito
Etevaldo Nogueira 4 Vagas

PSDB

Antonio Perosa José Serra
Geraldo Campos

PDS

AryValadão Mello Reis

PDT
Brandão Monteiro 1 Vaga

PTB
Marluce Pinto Mendes Botelho

PT

Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho

PSDB
Octávio Elísio

Suplentes
PMDB

Manoel Moreira
Maria Lúcia
Uldurico Pinto
6 Vagas

PFL

Anna Maria Rattes
Carlos Mosconi

Alysson Paulinelli
A1ziro Gomes
Eliézer Moreira
Lúcio Alcântara

Miraldo Gomes

Harlan Gadelha
Hélio Manhães
Ivo Leeh
Jorge Uequed

Gumercindo Milhomem

PTB
Elias Murad Valmir Campelo

PT

PDC

Jovanni Masini
Lélio Souza
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6 Vagas

Suplentes
PMDB

Afrísio Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bentes
Francisco Sales
Genebaldo Correia
Gonzaga Patriota
José Melo

PFL
Airton Cordeiro Jesus Tajra
Alcides Lima Jesualdo Cavalcanti
Antônioearlos Mendes Thame Narciso Mendes
Benito Gama Sarney Filho
Enoc Vieira 1 Vaga
José Thomaz Nonô

Beth Azize
Egídio Ferreira Lima

Adylson Motta
Jorge Arbage

PSDB
Jorge Hage
Vicente Bogo

PDS
José Luiz Maia

Artenir Werner

Nelson Aguiar

PDS
Cunha Bueno

PDT

1 Vaga

PTB

Secretária: Marci Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - 7001

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,

INTERIOR E ÍNDIO

PCdoB
Adolfo Oliveira

Eduardo Bonfim

PSB

PTB
Roberto Augusto

PFL

PDT
Chico Humberto

Orlando Bezerra
Ricardo Izar
Waldeck Ornelas

PSDB
Lézio Sathler

PDS

PDC

PFL
Pedro Canedo
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli

Myriam Portella

PT

PSDB
Paulo Silva

Suplentes
PMDB

José Dutra
Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalho
Waldir Pugliesi
4 Vagas

Caio Pompeu
Fábio Feldman

Cleonâncio Fonseca
Leur Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro

João da Mata PDC

José Luiz Maia

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco

Lurdinha Savignon

Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG

Raul Ferraz - PMDB - BA
Jàiro Azi - PDC - BA

Titulares
PMDB

José Maranhão
Luís Roberto Ponte
'Prisco Viana
Raul Ferraz
Ruy Nedel
Vingt Rosado

Jairo Azi

Agassiz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes

Álvaro Antonio
Antônio Britto
Asdrubal Bentes
Chagas Neto
Fernando Velasco
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos

Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Mario Assad

Chagas Duarte

PDC

PT

Roberto Augusto

PTB
Leonel Júlio

Paes Landim
Ricardo Izar
Sadie Hauache

Osvaldo Bender

PT

Juarez Marques Batista

Ivo Cersásimo
Manoel Moreira
Nyder Barbosa
Ottomar Pinto
Paulo Sidnei
Renato Vianna
1 Vaga

PFL

PDS

PDC

PDT
Sérgio Carvalho

PSDB

Suplentes
PMDB

Milton Lima
Paulo Almada
Paulo Zarzur

Joaquim Sucena

Paulo Delgado

César Maia

Domingos Juvenil
Felipe Cheidde
Fernando Velasco
Gilson Machado

Antônio Câmara
Arnaldo Martins
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Geraldo Fleming
Haroldo Sanford

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Furtado Leite - PFL - CE
Vice-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR

Annibal Barcellos - PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR

Titulares
PMDB

Paulo Mourão

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

José Genoíno

Carlos Virgílio

Farabulini Júnior

Anníbal Barcellos
Dionísio Dal Prá
Furtado Leite
Orlando Bezerra

Sotero Cunha

Euclides Scalco
José Guedes

PT

Rodrigues Palma

1 Vaga

PTB

PDT
2 Vagas

Tadeu França

Victor Faccioni
PDS

PDT

PSDB
José Guedes

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E

DO MEIO AMBIENTE
Presidente: Joaci Góes - PMDB - BA
Vice-Presidentes: Antonio Câmara - PMDB - RN

'Fábio-Feldmann - PSDB - SP
Raquel Cândido - PDT - RO

Titulares

PMDB
Paulo Sidnei
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Achôa
1 Vaga

PFL
Lúcia Braga
Sandra Cavalcanti
Waldeek Ornélas

Lysâneas Maciel

Ernesto Gradella

Ervin Bonkoski
Robe.rto Jefferson

Eurico Ribeiro

Raquel Cândido

1 Vaga

Secretário: Ruy Omar Prudência da Silva
Ramais: 6920 - 6921

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PL

Aécio Neves
Antônio Câmara
Geraldo Bulhôes
Joaci Goes
João Maia
José Melo

Fábio Feldmann
Geraldo Alckmin Filho

. Cláudio Ávila
Gandi Jamil
Jofran Frejat
Júlio Campos



Irma Passoni

PSB

PDC

PCdoB

Ney Lopes
Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

José da Conceição
Mário Martins
Mário Bouchardet
Mauro Miranda
i'iínio Martins
Roberto Vital
8 Vagas

PL

PDS

PT

PTB

1 Vaga

Gastone Righi

PFL

Victor Faccioni

PDT
Nelson Seixas

PDC

PSDB
Paulo Silva
Robson Marinho

PFL

José Serra

Manoel Castro
Mussa Demes
Rita Furtado

PDS
Felipe. Mendes

PSDB

Antur da Távola
Moema São Thiago

Adylson Motta
Aécio de Borba

Benedicto Monteiro
Elias Murad

Fernando Lvra
Floriceno Páixão

José Carlos Coutinho

Alceni Guerra
Alysson Paulinel1i
Ângelo Magalhães
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro

Gumercindo Milhomem

Jonival Lucas

Amilcar Moreira
Borges da Silveira
Daso Coimbra
Djcnal Gonçalves
Francisco Pinto
Henrique Eduardo Alves
José Carlos Martinez

Presidente: Francisco Dornelles - PFL - RJ
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL - RS

Fernando Bezerra Coelho - PMDB
-PE
José Serra - PSDB - SP

Titulares
PMDB

João Carlos Bacelar
José Freire
Luiz Alberto Rodrigues
Moysés Pimentel
Osmundo Rebouças
Roberto Brant
Sérgio Naya

Francisco Küster
José Carlos Grecco

Arnaldo Prieto
Fausto Rocha
Francisco Dornelles
Levy Dias

PCdoB
Lídice da Mata

Álvaro Valle

PSB

1 Vaga

João Herrmann Neto
Suplentes
PMDB

PSB

Secretária: Tasmânia Maria de Brito Guerra
Ramais: 6980 - 6977

COMISSÃO DE FINANÇAS

PL

Edmilson Valentim
PCdoB

Aécio de Borba

Arnaldo Martins
Cid Carvalho
Fernando Bezerra Coelho
Francisco Sales
Gonzaga Patriota
Irajá Rodrigues

PDS

Eurico Ribeiro

PT
Paulo Delgado

Sólon Borges dos Reis

Jorge Hage
Octávio Elísio

PDT
Tadeu França

PTB

PSDB

Titulares
PMDB

José Freire Júnior
José Maranhão
Maguito Vilela
Márcia Kubitschek
Márcio Braga
Mauro Sampaio
Renato Bernardi
Rita Camata·
Sérgio Spada
Ubiratan Aguiar

Caio Pompeu
Hermes Zaneti

Arnold Fioravante
Artenir Werner

Márcia Cibilis Viana
Nelson Aguiar

Fábio Raunheitti
Osvaldo Sobrinho

Florestan Fernandes

Cláudio Ávila Orlando Bezerra
Iberê Ferreira Osear Corrêa

Jorran Frejat Ricardo Izar
José Jorge

PSDB
Dirce Tutu Quadros Koyu Iha
Jorge Hage Vilson Souza

PDS
Adauto Pereira Osvaldo Bender
José Luiz Maia

PDT
Amaury Müller Luiz Salomão

.PTB
I Vaga

Fábio Raunheitti Horácio Ferraz
Feres Nader

PT
Virgílio Guimarães 1 Vaga

José Gomes da Rocha

Afrísio Vieira Lima
Agassiz Almeida
Bezerra de Melo
Bete Mendes
Celso Dourado
Chagas Neto
Fausto Fernandes
Flávio Palmier da Veiga
Gerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Joaquim Haickel

José Luiz de Sá

PFL
Agripino de Oliveira Lima Jesualdo Cavalcanti
Átila Lira José Queiroz
Cleonâncio Fonseca Luiz Marques
Costa Ferreira Osvaldo Coelho
Eraldo Tinoco Pedro Canedo
Evaldo Gonçalves

PDC

PSB

Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 - 7019

PL

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO,CULTURA,
ESPORTE E TURISMO

Presidente: Ubiratan Aguiar - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Celso Dourado - PMDB - BA

Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan Fernandes - PT - SP

Lídice da Mata
PC do B

1 Vaga

Max Rosenmann
Moysés Pimentel
Nelson Jobim
Paulo Mincarone
Rosa Prata
9 Vagas

Eurico Ribeiro

PL

PFL
Luiz Eduardo
Ricardo Fiuza
Ronaro Corrêa
Saulo Coelho
Vinicius Cansanção

Felipe Mendes

PT

PTB
Gastone Righi

PDT
Márcia Cibilis Viana

PDS

PFL

Vladimir Palmeira
PDC

PDS

PSDB
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares

PMDB
Jorge Leite
José Geraldo
Lúcia Vânia
Luís Roberto Ponte
Marcelo Cordeiro
Milton Reis
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi
Renato Johnsson
Roberto Brant

Suplentes
PMDB

Cunha Bueno
Delfim Netto

José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

Basilio ViIlani
Jayme Paliarin

Airton Cordeiro
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Thomaz Nonô
Lael Varella

Albérico Filho
Amilcar Moreira
Fernando Bezerra Coelho
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Gustavo de Faria
Hélio Duque
Ismael Wanderley
Israel Pinheiro
João Agripino

José Maria Eymael

Ernesto Gradella

Gidel Dantas

Secretário: Benício Mendes Teixeira
Ramais: 6971 - 6072

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Ricardo Fiuza - PFL - PE
Vice-Presidentes: Airton Cordeiro - PFL - PR

Osmundo Rebouças - PMDB 
CE
Cé~ar Maia - PDT - RJ

Titulares

Bosco França
Darcy Deitos
Firmo de Castro
José Costa
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto
Marcos Queiroz

Manuel Domingos

Flávio Rocha

PDT
Raquel Cândido I Vaga

PTB
Milton Barbosa PDC Valmir Campelo

PT

Carlos Virgílio

Francisco Rolim

Antônio Ueno
Arnaldo Prieto

Arolde de Oliveira
Christovam Cbiaradia Milton Barbosa

PDC PDT
Adhemar de Barro~ Filho José Fernandes



PDS
Bonifácio de Andrada Francisco Diógenes

PDT
Bocayuva Cunha Luiz Salomão

Basílio Villani

Luiz Gushiken

Jonival Lucas

PTB

Horácio Ferraz
PT

PDC

Carlos Vinagre
Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
Haroldo Sabóia

Suplentes
PMDB

João Agripino
José Carlos Vasconcclo,
Samir Achôa
5 Vagas

PFL Benedicto Monteiro
PTB

José Elias

Suplentes
PMDB

Nyder Barbosa
Oswaldo Lima Filho
Sérgio Werneck
5 Vagas

Expedito Machado
Fernando GasparIan
Joáo Natal
Lúcia Vtinia
Milton Reis

Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Gandi Jamil
José Lins

Euclides Scalco
Ronaldo Cezar Coelho

PFL
Orlando Bezerra
Rubem Medina
Sérgio Brito

PSDB
Rose de Freitas

Alércio Dias
Eooc Vieira
José Lins
Furtado Leite

Francisco Küster
Geraldo Campos

Felipe Mendes

Artur Lima Cavalcanti

Basílio VilIani

Leur Lomanto
Mussa Demes
Stélio Dias

PSDB
José Gu~des

PDS
Gerson Peres

PDT
José Fernandes

PTB
Farabulini Júnior

PT

PT
Antônio Marangon

PDC
José Maria Eymael

Secretária: Állia Felício Tobias
Ramais: 6945 - 6947

COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Bernardo Cabral - PMDB - AM
Vice-Presidentes: Márcia Kubitschek - PMDB - DF

Aloysio Chaves - PFL - PA
Adolfo Oliveira - PL - RJ

Presidente: Fernando Gasparian 
PMDB-SP
Vice-Presidentes: Irajá Rodrigues
-PMDB-RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - PCB - BA

Miraldo Gomes

Secretária: Maria Julia Rabello de Moura

Ramais: 6955 - 6959

COMISSÀODE
FISCALIZAÇÀO E CONTROLE

Tarzan de Castro
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7025 - 7026

COMISSÀODE
MINAS E ENERGIA

PDS

PL

PFL

João de Deus Antunes

Oscar Corrêa
Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel
Rubem Medina
Sarney Filho

Mello Reis

PT
Virgílio Guimarães

PTB

PDC

PDT
José Maurício

PSDB
Jaime Santana
Moema São Thiago

Titulares
PMDB

Luiz Viana Neto
Marcelo Cordeiro
Márcia Kubitschek
Mattos Leão
Maun1io Ferreira Lima
Maurício Fruet
Melo Freire
Naphtali Alves de Souza
Ulysses Guimarães
Leopoldo Bessone

Beth Azize
Egídio Ferreira Lima

Tarzan de Castro

Benedita da Silva

Adylson Motta
Francisco Diógenes

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
EnocVieira
Francisco Benjamim
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

Afrísio Vieira Lima
Antônio Mariz
Airton Sandoval
Bernardo Cabral
Bosco França
Daso Coimbra
Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sabóia
José Ulisses de Oliveira
Luiz Soyer

Victor Faccioni

José Maurício

Maurício Campos
Nelson Sabrá
Salatiel Carvalho

Octávio Elísio

PDC

PDC

PTB
Marluce Pinto

PT

Luiz Gushiken

Presidente: Octávio Elisio -PSDB - MG
Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB - SP

Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba - PDS - CE

Titulares
PMDB

José Amando
Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima
Mário Lima
Maurício Pádua
Prisco Viana

PFL 1 Vaga

PSDB

Leonel Júlio

PDT

Antonio Perosa
Mauro Campos

Alcides Lima
Assis Canuto
Geovani Borges
José Santana de Vasconcellos

Raquel Cândido

Albérico Filho
Domingos Juvenil
Eduardo Moreira
Gabriel Guerreiro
Genésio de Barros
João Resek

Aécio de Borba

Vladimir Palmeira

PDS

PDS

PT

Valmir Campelo
PTB

Victor Faccioni

Márcia Cibilis Viana
PDT

PDC

Titulares
PMDB

Irajá Rodrigues
José Geraldo
Maria Lúcia
Mário Lima
Nilso Sguarezi
Ottomar Pinto

PFL
Maluly Neto
Nelson Sabrá
Simão Sessim

Arnold Fioravante

Leonel Júlio

César Maia

Vladimir Palmeira

Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

Airton Sandoval
Aluízio Campos
Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes
Gustavo de Faria

PSDB
Jayme Santana Virgildásio de Senna
Maria de Lourdes Abadia

PSDB
Anna Maria Rattes Rose de Freitas
Dirce Tutu Quadros

PDS
José Luiz Maia Telmo Kirst

PDT
Chagas Duarte Sérgio Carvalho

PTB
Marluce Pinto Valmir Campelo

PT
Paulo Delgado

PDC
Sotero Cunha

José Gomes da Rocha

Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pinheiro

Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Suplentes
PMDB

Maguito Vilela
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca

PFL 6 Vagas

Ézio Ferreira
Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa

Adolfo de Oliveira

Eduardo Bonfim

Domingos Leonelli

Antônio Gaspar
Bete Mendes
Genésio de Bárros
Hélio Duque
Hélio Rosas
Isma~l Wanderley

Jorge Medauar

PCdoB

PSB

Suplentes
PMDB

Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Rosário Congro Neto



João Herrmann Neto
Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6994-

COMISSÃO DE SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Presidente: Raimundo Bezerra - PMDB - cE
Vice-Presidentes: Ivo Lech - PMDB - RS

Elias Murad - PTB - MG
Arnaldo Faria de Sá - PJ - SP

Hermes Zaneti
Maria de Lourdes Abadia

Jorge Vianna
Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues

PL
Roberto Augusto

1 Vaga

Jorge Arbage

PDS

PDC

PDT
Lysâneas Maciel

Roberto Augusto

Myriam Portella

PT

PTB

PDC

PSDB

Nelton Friedrich

PDT

PTB

PT

PDC

PTB
Sólon Borges dos Reis

PT

PFL

PDT
Miro Teixeira

Iberê Ferreira
Jofran Frejat
Ricardo Fiuza
1 Vaga

PSDB

Geraldo Alckmin Filho
1 Vaga

PDS

Titulares

PMDB
Ismael Wanderley
Jorge Uequed
José da Conceição
José Tavares
Júlio Costamilan
Santos Neves

Ricardo Fiuza
Waldeek Ornélas
2 Vagas

PFL

Suplentes

PMDB

Luís Roberto Ponte
Mário Lima
Nilson Gibson
6 Vagas

Suplentes
PMDB

França Teixeira
Renato Vianna
9 Vagas

Farabulini Júnior (PTB)

Mendes Botelho

Carlos Alberto Caó

Paulo Paim

Célio de Castro
Geraldo Campos

Mello Reis

1 Vaga
Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramais: 7011-7012

PFL
Antoniocarlos Mendes Thame Narciso Mendes
Humberto Souto Osmar Leitão
Lúcia Braga Victor Trovão
Lúcio Alcântara

Átila Lira
Enoc Vieira
Eunice Michile,5

Alexandre Puzyna
Antero de Barros
Antônio Mariz
Edmílson Valentim
Francisco Amaral
Geraldo Fleming
Haroldo Sabóia

Feres Nader

Jairo Carneiro

Irma Passoni

Floriceno Paixão

Lurdinha Savignon

Alarico Abib
Álvaro Antônio

Aécio de Borba

COMISSÃO DE TRABALHO
Presidente: Carlos Alberto Ca6 - PDT - RJ
Vice-Presidentes: Paulo Paim - PT - RS

Júlio Costamilan - PMDB - RS
Edmilson Valentim - PC do B 
RI

Fábio Raunheitti

Antônio Deno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

Chagas Duarte

Célio de Castro

.Aloysio Teixeira
Bezerra de Mello

.Edivaldo Motta
Haroldo Sanford

Leonel Júlio

PL

PT

PTB

PDS

AryValadão

PDC

PSDB
Paulo Silva

PT
João Paulo

PL

Osvaldo Bender

PCdoB

PDT

PDS

PSB

PDC

PSDB
Octávio Elísio
Vicente Bago

Suplentes
PMDB

Ivo Mainardi
Márcio Braga
Mattos Leão
Tidei de Lima
13 Vagas

PFL
Paulo Marques
Rubem Medina
Saulo Coelho
Simão Sessim
2 Vagas

José Carlos Coutinho

Paulo Paim
1 Vaga

Adhemar de Barros Filho
2 Vagas .

Edmílson Valentim

Abigail Feitosa

Adylson Motta
Gerson Peres

Oswaldo Almeida

1 Vaga

Anna Maria Rattes
Euclides Scalco

Anníbal Barcellos
Arolde de Oliveira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos

Benedita da Silva

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Celso Dourado
Dalton Canabrava

Artenir Werner

Francisco Küster
Geraido Campos

PFL
Albérico Cordeiro Luiz Marques
Antoniocarlos Mendes Thame Mussa Demes
Humberto Souto Sadie Hauache
Jalles Fontoura

PSB

PC do B

Miraldo Gomes

Francisco Rolim

Secretária: Maria Inez Lins
Ramal: 6914

Manuel Domingos

Aloysio Teixeira
Aristides Cunha
Carlos Vinagre
Hélio Rosas
João Natal
José Freire
Leopoldo Bessone

COMISSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Irma Passoni - PT - SP
Vice-Presidentes: Miro Teixeira - PDT - RJ

Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cunha - PSC - SP

Titulares
PMDB

Mario de Oliveira
Naphtali Alves de Souza
Osvaldo Macedo
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Wagner Lago

Farabulini Júnior
. João de Deus Antunes

Rubem Branquinho
Santinho Furtado
Theodoro Mendes
2 Vagas

Sólon Borges dos Reis

1 Vaga

PDC

PSB

PT

Cunha Bueno

PTB

PDT

2 Vagas

PDS

PFL
Levy Dias
Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar
1 Vaga

PSDB
Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna

PCdoB

PFL

PTB

José Queiroz
Lauro Maia
Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

Roberto Jefferson

PDS

PSDB
Geraldo Alkmin Filho
Maria de Lourdes Abadia

PDT

Nelson Seixas

Carlos Virgílio

Titulares

PMDB

José Viana
Júlio Costamilan
Mauro Sampaio
Moisés Avelino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruy Nedel
Uldurico Pinto
Vingt Rosado
2 Vagas

José Genoíno

Marcos Formiga

Roberto Balestra

Aldo Arantes

José Egreja
Osvaldo Sobrinho

Doutel de Andrade

Artenir Werner
AryValadão

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
Borges da Silveira
Djenal Gonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
Genésio Bernardino
Ivo Lech
Jorge Uequed

Alceni Guerra
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Gandi Jamil
Jesualdo Cavalcanti
Jorran Frejat

Carlos Mosconi
Célio dc Castro

Chico Humberto
Floriceno Paixão

Antonio Salim Curiati
AryValadão

Elias Murad
Joaquim Sucena

Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
José Camargo



PTB
João de Deus Antunes Osvaldo Sobrinho

Edmundo Galdino
Robson Marinho

Arnold Fioravante

Sérgio Carvalho

PSDB

Saulo Queiroz

PDS

AryValadão

PDT

Tadeu França

Airton Cordciro
Costa Ferreira
Geovani Borges
Lael Varella

José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

Felipe Mendes

PFL
Manoel Castro
Maurício Campos
Saulo Coelho

PSDB
Sigmaringa Seixas

PDS
Telmo Kirst

Suplentes

PMDB

Cid Carvalho
Henrique Eduardo Alves
José Tavares
Manoel Moreira

PFL
Evaldo Gonçalves
Átila Lira

Márcia Kubitschek
Márcio Braga
Mauro Sampaio
Renato Vianna

PDC
João Paulo

PT

Jayme Paliarin (P1B)

Felipe Mendes

Luiz Salomão

Nelson Sabrá
Waldeck Omeias

Deputados

Fernando Gasparian
Irajá Rodrigues
Oswaldo Lima Filho
Raimundo Bezerra
Roberto Brandt

PDT

PDS

PTB

Composição

Deputados

Alcides Lima
José Guedes

PFL

PSDB

PMDB

Jarbas Passarinho

Odacir Soares
Hugo Napoleão

PTB

PDS
Ubiratan Spinelli

Senadores

Severo Gomes
José Fogaça
Nelson Wadekin
Wilson Martins
Jutahy Magalhães

PDT
Chico Humberto

Composição
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator

Fábio Raunheitti

Secretária: [rene M. F. Groba
Ramal: 7068

COMISSÕES MISTAS
1- COMISSÃO MISTA DESTINADA A
PROMOVER EXAME ANALÍTICO E
PERICIAL DOS ATOS E FATOS GERA
DORES DO ENDIVIDAMENTO EXTER
NO BRASILEIRO (ART. 26 DAS DISPO
SIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSI
TÓRIAS).

Pompeu de Souza Hermes Zanetti

Gabriel Guerreiro
Renato Bernardi
José Carlos Vasconcelos

Carlos Alberto Gastone Righi

Itamar Franco (sem partido)

Prazos: na Comissão: 4-9-89
no Congresso: 4-10-89

2 - COMISSÃO DE ESTUDOS TER.
RITORIAIS (ART. 12DOATODASmSpO
SIÇÓES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ.
RIAS).

Eduardo Tinoco
Nelson Sabrá

Milton Barbosa
Octávio Elísio
Rita Camata
Sérgio Spad~

PDS

PDT

PFL

PTB

PTB

PDT

PDC

Marluce Pinto

PT

1 Vaga

Titulares
PMDB

Jairo Carneiro

Carrel Benevides

José Maurício

Benedita da Silva

Artur da Távola
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Hermes Zaneti

Sólon Borges dos Reis

Leur Lomanto
Eunice Michiles

José Maurício

Wilma Maia

Presidente: Hermes Zaneti
Vice-Presidente: Eraldo Tinoco
Relator: Sólon Borges dos Reis

COMISSÃO TEMPORÁRIA

REQUERIMENTO NQ 1/87

Prazo 6·4-88 a 10-6-89

Secretária: Iole Lazzarini
Ramais: 7005 -7006

COMISSÃO PARLAMENTAR DE lNQVÉ
RITO DESTINADA A INVESTIGAR O
DESTINO DE APLICAÇÃO, PELO MINIS
TÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DOS
RECURSOS PROVENIENTES DA EMEN
DA CALMON,

PDC

José Fernandes

PT

Jorge Arbage

PTB
Mendes Botelho

PDS

PDT

PSDB
Mauro Campos

Titulare~

PMDB
Max Rosenmann
Paulo Roberto Matos
Paulo Mincarone
Roberto Vital
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck
1 Vaga

Suplentes
PMDB

José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtali Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

Reunião: 4" e 5" feiras
Secretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramais: 6989 - 6990

PFL
~Iziro Gomes Luiz Marques
Ezio Ferreira Simão Sessim
José Santana de Vasconcellos Stélio Dias
Júlio Campos

Arnaldo Moraes
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Flávio Palmier da Veiga
Gustavo de Faria
Iturival Nascimento

Alexandre Puzyna
Carlos Benevides
Dalton Canabrava
Denisar Arneiro
Mário Martins
Mauro Mir'anda

Ernesto Gradella

Gidel Dantas

Joaquim Sucena

Brandão Monteiro

Darcy Pozza

Antônio Perosa
Lézio Sathler

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Presidente: Darcy Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arbage - PDS - PA

Sérgio Werneck - PMDB ~MG
José Santana - PFL - MG



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

~~m~!ttréll ••••••.•••••••.••••••..•••••...•••
I:J<~IllJllélr él\flll~O •••••••••••.•••••.•••••••

SEÇÃO 11 (Senado Federal)

~emestral .••••••••••.•••••..••.••..•••••.••
Ex~Illplélr él\flll~o ..•••••••••••••••••••••••

NCz$ 9,32
NCz$ 0,06

NCz$ 9,32
NCz$ 0,06

Os p~didos d~v~m s~r élcompanhados de cheque pagável

em Brasília, NOtél d~ Empenho ou Ordem d~ Pagamento p~la

Caixél Econômicél F~d~ral- Agênciél - P~·CEGRAF, contél cor·

r~nte n<? 920001-2, a félvor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF
CEP: 70160.

Méliores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 224-5615,
nél ~up~rvi~ão d~ As~inélturéls ~ Di~tribuição de Publicaçõ~~ - Coord~nélção

d~ Atendim~nto élO Usuário.



CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Quadro Comparativo

(5' edição - 1986)

- Compara~ão de cada dispositivo do texto constitucional vi
gente consolidado ao texto originário da Constitui~ão de 1967 e à
Constitui~ão de 1946.

- Notas explicátivas das alterações.

- lndice temático da Constitui~ão vigente.

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Fede
ral (Anexo I, 229 andar, fone: .311-3578)

Encomendas mediante vale postal ou cheque visado pagável em
Brasília, a favor da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Fe
deral. (Brasília, DF - CEP: 70160)

Atende-se também pelo reembolso postal.



EDIÇÃO DE HOJE: 136 PÁGINAS

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

PREÇO DESTE EXEMPLAR: NCz$ 0,06]


