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OFÍCIOS

N" 79/90 - Do Senhor Deputado
THEODORO MENDES, Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, solicitando revisão na distribui
ção do PL n" 2.281/89.

N' 213/90 - Do Senhor Deputado
JOAQUIM SUCENA, Presidente da Co
missão de Seguridade Social e Família,
solicitando a desapensação de proposi
ções.

REQUERIMENTO

Da Senhora Deputada LURDINHA
SAVIGNON, solicitando a anexação de
proposições.

MENSAGEM

Mensagem n" 484, de 1990 (Do Poder
Executivo) - Solicita a retirada da Men
sagem n" 244/90, relativa ao Projeto de
Lei N'! 4.786/90, que "altera dispositivos
da Lei n" 7.839, de 12 de outubro de 1989,
regulamentada pelo Decreto n' 98.813, de
10 de janeiro de 1990, relativa ao FGTS".

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei n° 2.447-A, de 1989 (Do
Sr. Koyu lha) - Dispõe sobre o estabele
cimento de limites para comissões de'
agent~s de exportação; tendo pareceres:.
da Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa; da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio,
pela aprovação, contra o voto do Sr. Ro
naro Corrêa; e,. da Comissão de Finanças
e Tributação, pela aprovação.

Projeto de Lei n' 2.743-A, de 1989 (Do
Sr. Mendes Botelho) - Dispõe sobre a
aplicação de recursos do Fundo de tnves
timento do Nordeste - Finor; tendo pa
receres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va; e, das Comissões de Desenvolvimento
Urbano, Interior e Índio e de··Finanças
e Tributação, pela rejeição.

Projeto de Lei n' 3.657-A, de 1989 (Do
Sr. Paulo Delgado) ..,...- Dispõe sobre a ex
tinção progressiva dos manicômios e sua
substituição por outros recursos assisten
ciais e regulamenta a internação psiquiá
trica compulsória; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, com emen·
da; e, da Comissão de Seguridade Social
e Família, pela aprovação, com emenda.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n' 5.341, de 1990 (Do
Sr. José Serra) - Dá nova redação a dis
positivos da Lei n' 8.018, de 11 de abril
de 1990, que "dispõe sobre criação de
Certificados de Privatização e dá outras
providências" .

Projeto de Lei n' 5.343, de 1990 (Do
Sr. Eduardo Siqueira Campos) - Dispõe
sobre o procedimento para a desapropria
ção (art. 5", inciso XXIV, da Constituição
Federal).

Projeto de Lei n' 5.344, de 1990 (Do
Sr. Eduardo Siqueira Campos) - Dispõe
sobre a transferência de jogadores de fu
tebol brasileiros para entidades estrangei
ras.

Projeto de Lei no 5.376, de 1990 (Do
Senado Federal) -l'LS no 274/89 - AU
toriza o Poder Executivo a criar a Escola
Técnica Federal de Cachoeiro de Itape·
mirim, Estado do Espírito Santo.

Projeto de Lei no 5.378, ç1e 1990 (Do
Senado Federal) - PLS no 331/89 - Fixa
prazo para domicílio eleitoral e dá outras
providências.

Projeto de Lei no 5.379, de 1990 (Do
Senado Federal) - PLS n' 304/89 - Insti
tui o Dia Nacional de Formação Profis
sional e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 5.380, de 1990 (Do
Senado Federal) - PLS n" 262/89 - Dis
põe sobre o exercício dos direitos cultu
rais, os incentivos à cultura, a proteção
à Cultura brasileira, e. dá outras provi
dências.

ERRATAS

(Republica-se em virtude de novo des
pacho do Sr. Presidente)
, Nli emenda, onde se lê:
Projeto de Lei n" 2.383, de 1989'(Do

Sr. Theodoro Mendes) - :óá nova reda
ção ao art .. lO da Lei Orgânica da Previ
dência Social.

(Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.725,
de 1989)

Leia-se:
Projeto de Lei no 2.383, de 1989 (Do

Sr. Theodoro Mendes) - Dá nova reda
ção ao art. 10 da Lei Orgânica da Previ
dência Social.
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(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Seguri
dade Social e Família)

Republica-se por ter saídb com incorre
ções no DCN de 8-5-90, página 3915, 2'
coluna.. .

Projeto de Lei n" 4.917, de 1990 (Do
Tribunal Superior do Trabalho)

Na distribuição, onde se lê:
(Às Comissões de Constituição e Jus

tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público)

Leia-se: .
(Às Comissões de Constituição e Jus

tiça e de Redação; de Finanças e Tributa
ção; e de Trabalho, de Administração e
Serviço Público)

Republica-se por ter saído com incorre
ções no DCN de 8-5-90, página 3922, l'
coluna.

Projeto de Lei n' 4.918, de 1990 (Do
Tribunal Superior do Trabalho)

Na distribuição, onde se lê:
(Às .Comissões de Constituição e Jus

tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Trabalho; de
Administração e Serviço Público)

Leia-se:
(Às Comissões de Constituição e Jus

tiça e de Redação; de Finanças e Tributa
ção; e de Trabalho, de Administração e
Serviço Público)

Republica-se por ter saído com incorre-o
ções no DCN de 8-5-90, página 3931, 2'
coluna.

Projeto de Lei n' 4.919, de 1990 (Do
Tribunal Superibr do Trabalho)

Na distribuição, onde se lê:
(Às Comissões de Constituição e Jus

tiça e de Redação (ADM); de Finanç~s

e Tributação (ADM); e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público)

Leia-se:
(Às Comissões de Constituição e Jus

tiça e de'Redação; de Finanças e Tributa
ção; e de Trabalho, de Administração e
Serviço Público)

IV - Pequeno Expediente

NILSON GIBSON - Importância do
Programa Antártico Brasileiro 
Proantar, para o conhecimento científico
e desenvolvimento da cooperação inter
nacional no campo da ciência e tecnolo
gia. ,

OSVALDO BENDER - Indicação do
ex-Deputado Federal Nelson Marchezan
para candidato, pelo PDS, ao Governo
do Estado do Rio Grande do Sul.

JOSÉ FERNANDES - Influência da
Zona Franca de Manaus no processo de

. desenvoivimento econôlpico da região
amazônica.

ELIAS MURAD - Indicação, pela
Câmara dos Deputados, de dois represen
tantes para compqrem o Conselho da Re-

pública. Matéria publicada no jornal Cor
reio Braziliense sob o título "Gasparian
não quer deputado no Conselho", de au
toria do Deputado Fernando Gasparian.

FERNANDO GASPARIAN (Pela or
dem) - Desmentido sobre apresentação
de veto, pelo orador, a nomes de Parla
mentares para comporem o Conselho da
República.

MARCOS FORMIGA - Lançamen
to, pelo Governo Federal, de nova polí
tica industrial para o País.

WILSON CAMPOS - Apelo ao Presi
dente da República sobre necessidade de
revisão das demissões de funcionários pú
blicos.

·FERNANDO SANTANA - Criticas
ao Governo Federal, pela forma como
vem sendo conduzido o processo de de
missão de funcionários públicos. Carta do
Sr. Ivan Moraes Rêgo, Diretor do Depar
tamento de Recursos Humanos do Minis
tério do Trabalho e Previdência Social,
sobre dispensa de servidores públicos.

LUIZ SALOMÃO - Clima de terror
resultante do processo de demissão de
funcionários públicos. Necessidade ?e
apreciação, pela Câmara dos Deputados,
de projetos de lei complementares regula
mentadores de dispositivos da Constitui
ção.

FIRMO DE CASTRO - Conveniên
cia de realização, pelo Tribunal de Contas
da União, de auditoria junto a órgãos do
Ministério da Economia, Fazenda e Pla
nejamento, para apuração de irregulari
dades nos repasses de recursos dos Fun
dos de Participação dos Estados e dos Mu
nicípios.

MÁRIO LIMA - Urgente necessida
de de aprovação, pelo Senado Federal,
do Plano de Benefícios e de Custeio da
Previdência Social.

FRANCISCO KÜSTER - Manobras
de Parlamentares prejudiciais à aprecia
ção de matéria em tramitação na Câmara
dos Deputados.

ARNALDO MARTINS - Reformu
lação do sistema penitenciário brasileiro.

RAIMUNDO BEZERRA - Conse
qüências da dispensa de servidores da Su
cam no Estado do Ceará.

ALOÍSIO VASCONCELOS - Atua
ção do Dr. Paulo Heslander do Couto
na vidalública brasileira.

OCT VIO ELÍSIO - Protesto contra
pressão exercida pela Secretaria de Admi
nistração Federal sobre órgãos públicos.

WALMOR DE LUCA - Críticas à
reforma administrativa do Governo Fe-
deral. .

SAULO QUEIROZ - O papel do
Congresso Nacional cQmo depositário das
esperanças dos agricultores brasileiros.

ASSIS CANUTO - Regozijo pelo en
caminhamento, ao Congresso Nacional,
dê projeto de'lefreferente à obtenção de

recursos para recuperação e manutenção
das rodovias federais. Expectativa de in
clusão da BR-364, trecho Porto Velho 
Cuiabá, dentre as prioridades do plano
das obras.

VIRGÍLIO GUIMARÃES - Fracas
so do Brasil na Copa do Mundo de 1990.

FERNANDO GASPARIAN - Rego
zijo pela inclusão, na Ordem do Dia, de
projeto de lei que define como crime de
usura a cobrança de juros acima do limite
de 12% ao ano.

EDIVALDO HOLANDA - Protesto
contra demissão em massa de funcioná
rios públicos.

VICTOR FACCIONI - Considera
ções sobre o Plano de Benefícios e de
Custeio da Previdência Social.

EUNICE MICHILES - Transcurso
do Dia do Pescador.

SÉRGIO SPADA - Protesto contra
decisão do Tribunal de Justiça do Paraná,
sobre definitivo fechamento da Estrada
do Colono no sul do Estado.

LEOPOLDO BESSONE - Demissão
de servidores públicos. Palestra do Enge
nheiro José Roberto Arruda sobre o te
ma: "B!asília noyas perspectivas".

JOSE GENOINO - Críticas à demis
são de funcionários do Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento da Telebrás.

UBIRATAN AGUIAR - Inaugura
ção da Rádio Montevidéu, em Cedro, Es
tado do Ceará.

ADHEMAR DE BARROS FILHO
Críticas à política econômica adotada pelo
Governo. .

AGASSIZ ALMEIDA - Importância
do Banco do Brasil para o desenvolvi
mento do País.

FLORICENO PAIXÃO - Protesto
contra o envio ao Congresso Nacional,
pelo Poder Executivo, de novo projeto
de lei dispondo sobre o Plano de Bene
fícios e de Custeio da Previdência Social.

FRANCISCO AMARAL - Outorga
do título de "Cidadão Araminense" ao
Sr. Otávio Quércia, pai do Governador
paulista Orestes Quércia. Transcrição de
discurso proferido pelo Prefeito Neder
Cagliari, de Aramina, Estado de São Pau
lo.

PAULO MACARINI - Homenagem
ao Monsenhor Roberto Ludovico Ron-
catto. '

HARLAN pADELHA - Inoportu- '
nidade da implantação do sistema de livre
negociação salarial.

VLADIMIR PALMEIRA - Conse
qüências do Plano Collor. Escalada da in
flação.

LUIZ HENRIQUE - Protesto contra
o corte indiscriminado de pessoal nas uni
versidades.

STÉLIO DIAS - Precariedade do
quadro de Procuradores do INPS no Esta
do do Espírito Santo.
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SIMÃO SESSIN - Conveniência da
vinculação dos benefícios da Previdência
Social ao salário mínimo.

ALDO ARANTES - Críticas à refor
ma administrativa do Governo Collor de
Mello. Solidariedade aos funcionários de
mitidos da Caixa Econômica Federal.

JORGE ÁRBAGE - Ampliação do
Aeroporto Internacional de Val-de-Cães,
em Belém. Apelo ao Ministro da Aero
náutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Só
crates da Costa Monteiro, para adoção
de providências com vistas à recuperação
da pista de pouso do Município de Itaitu
ba, Estado do Pará.

PAULO MOURÃO - Decisão da
Frente Ampla da Agropecuária Brasilei
ra, pela correção dos débitos referentes
ao créçlito rural com base no IPC.

PAULO ZARZUR - Importância do
amparo governamental à indústria auto"
mobilística nacional.

IRMA PASSONI - Esperança de ree
xame, pelo Governo Federal, do ato de
colocação em disponibilidade do funcio
nário João Isac Martins, vítima de infarto
do miocárdio e de acidente vascular cere
bral, com pedido de aposentadoria em
processamento.

BENEDITA DA SILVA - Reivindi
cações dos usuários do Hospital Mater
nidade Praça· XV, da cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

ANT6NIO DE JESUS - Utilização,
no Estado do Paraná, do método educa
tivo "Alfabetizar pela Bíblia", para ado
lescentes e adultos.

MANUEL DOMINGOS - Necessida
de de revisão no processo de demissão
de servidores públicos, em especial do Mi
nistério da Agricultura. Importância da
adoção de providências governamentais
comlistas à problemática da agricultura.

SuLON BORGES DOS REIS 
Anúncio de apresentação, pelo orador,
de projeto de lei que dispõe sobre o paga
mento, em cruzados novos, dos débitos
trabalhistas anteriores a 16 de março de
1990.

DORETO CAMPANARI - Autono
mia do Poder Judiciário em reP.lção a des
mandos praticados pelo Poder Executivo.

AUGUSTO CARVALHO - Protesto
contra reportagens publicadas no jornal
Vanguarda de Brasília, relativamente aos
funcionários do Banco de Brasl1ia SIA
BRB.

ALUÍZIO CAMPOS - Conveniência
de abertura de crédito especial para co
bertura de despesas das eleições que serão
realizadas no corrente ano.

JORGE UEQUED - Preocupação do
orador com o crescimento do índice de
desemprego no País.

LUIZ SOYER - Necessidade de ado
ç~o de medidas, pelo Governo Federal,
para conversão, em cruzeiros, de cruza-

dos novos retidos no Banco Central, para
pagamento das dívidas contraídas pelos
lavradores.

PAULO PAIM - Manifesto de juris
tas brasileiros em favor do Código de De
fesa do Consumidor.

CARLOS CARDINAL - Reflexões
de segmentos da população brasileira so
bre o fracasso do Brasil na Copa do Mun
do de 1990 e a grave situação nacional.

JAYME PALIARIN - Transcurso de
aniversário do Município de Salto de Pira
para), Estado de São Paulo.

FABIO FELDMANN - Noticiário de
TV sobre grupo nazista no Estado do Pa
raná.

JOSÉ MARIA EYMAEL - Exclusão
da base de cálculo do ICMS dos encargos
financeiros acrescidos ao preço de venda
nas operações a prazo.

V - Grande Expediente
WILSON CAMPOS - Protesto contra

demissão em massa de servidbres públicos
pelo Governo Fe<;!eral.

AMAURY MULLER - Análise dos
primeiros cem dias do Governo do Presi
dente Fernando Collor de Mello.

LYSÁNEAS MACIEL - Críticas ao
Plano Collor e às autoridades governa."
mentais. Inconstitucionalidade das medi
das provisóri,as.

VI - Comunicações de Lideranças
JOSÉ FERNANDES - Protesto con

tra intromissão da Polícia do Rio de Janei-.
ro na Igreja Universal do Reino de Deus.

BETH AZIZE - Demissão de funcio-,
nários da área de saúde e da Caixa Econô
mica Federal, no Município de Parintins,
Estado do Amazonas.

ALDO ARANTES~Repúdio do ora
dor à Medida Provisória n9 193, sobre a
política de livre negociação salarial.

AMARAL NETTO - Envolvimento
da Deputada Anna Maria Rattes nas ne
gociações sobre o seqüestro do empre
sário Roberto Medina.

JAYME PALIARIN - Protesto con
tra a atitude de delegados de polícia do
Rio de Janeiro, em relação a pastores da
Igreja Universal do Reino de Deus.

SÓLON BORGES DOS REIS 
Coincidência da realização de eleições
não majoritárias com o período de recesso
legislativo.

JOSE MARIA EYMAEL - Impor
tância 'de liberação, pelo Governo Fede
ral, de cruzados novos retidos no Banco
Central, de sindicatos patronais.

ELIEL RODRIGUES - Repúdio às
perseguições a pastores evangélicos da'
Igreja Universal do Reino de Deus no
Brasil.

FAUSTO ROCHA - Defesa d,a liber
dade de culto.

COSTA FERREIRA - Realização da
VIII Confraternização da Mocidade, pela

Igreja Evangélica Assembléia de Deus de
Pedreiras, Estado do Maranhão. Protesto
contra indiciamento de pastores da Igreja
Universal do Reino de Deus por delega
dos de polícia do Rio de Janeiro.

CÉLIO DE CASTRO - Prostesto
contra a política sararial proposta pelo
Governo e o pedido de'.retirada do projeto
de lei que dispõe sobre o regime jurídico
único para os servidores.

GUMERCINDO MILHOMEM 
Conveniência de transformação da Me
dida Provisória n9 193, sobre política sala

'rial, e!ll projeto,de conversão.
JOAO DE DEUS ANTUNES (Pela

ordem) - Protesto contra iminente de
cretação da prisão preventiva do pastor
Edir Macedo.

EUCLIDES SCALCO - Questiona
mento, por parte do Deputado Amaral
Netto, em relação a denúncias de envolvi
mento da Deputada Anna Maria Rattes
nas negociações sobre o seqüestro do em
presário Roberto Medina:

AMARAL NETTO (Pela ordem) 
Contradita ao D~putado Euclides Scalco.

EUCLIDES SCALCO (Pela ordem)
Conveniência de estudo aprofundado so
bre a problemática de seqüestro para
apresentação de proposições legislativas
sobre a matéria.

ARNALDO FARIA DE SÃ - Apro
vação, na Câmara dos Deputados, do PIa
no de Benefícios e de Custeio da Previ-
dência Social. '

vrr - Ordem do, Dia
Apresentação de proposições - AR- '

NALDO MARTINS, I ADHEMAR DE
BARROS FILHO, JOSÉ CARLOS SA
BÓIA, FRANCISCO AMARAL, LEO
NELJÚLIO, GONZAGA PATRIOTA,
GEOVANI BORBES, LEOPOLDO
SOUZA, VICENTEBOGO, GUMER
CINDO MILHOMEM, GERSON
MARCONDES, WALDYR PUGLIESI,
ERALDO TINOCO, PAES LANDIM,
SÓLON BORGES DOS REIS, NEL
TON FRIEDRICH.

PAULO MACARINI (Pela ordem)
Inclusão na Ordem do Dia, em regime
de urgência, do Projeto de Lei n9 5.330190.

PRESIDENTE (Inocêncio Olivt:;ira)
Resposta ao Deputado Paulo Macarini.

- Posse do Deputado Freitas Filho co
ligação PMDB, PFL, PTB, PCB e PC do
B, Estado do Maranhão.

-Projeto de Lei n' 3.683/89. Aprova
do substitutivo da Comissão de Defesa
do Consumidor e Meio Ambiente, ressal
vada a matéria destacada. Aprovado re
querimento de destaque para o art. 90
do substitutivo da Comissão de Defesa
do Consumidor. Aprovados o requeri
mento de urgência do destaque do Depu
tado Geraldo Alckmin Filho e a matéria.
Aprovados o requerimento para destaque
supressivo da expressão "ainda que o ar-
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quivo ou banco de dados pertença a pes
soas ou entidades de direito privado", do
art. 86, e a matéria destacada. Rejeitado
requerimento para destaque apresentado
pelo Deputado Climério Veloso. Rejei
tados os requerimentos de destaque para
aprovação das Emendas n'" 7, 8, 11, 16,
21,24, 32, 38, 39, 42, 43 e 50, do Depu
tado Gerson Peres. Rejeitado requeri
mento de destaque para aprovação da
Emenda n' 51, do Deputado Climério Ve
loso. Rejeitado requerimento de desta
que para aprovação da Emenda n' 54, do
Deputado Gerson Peres. Prejudicado re
querimento de destaque para aprovação
da Emenda n9 56, do Deputado Gerson
Peres. Rejeitados requerimentos de des
taque às Emendas nO' 78 e 81. Aprovadas
emendas de plenário, com parecer favo
rável do Relator Deputado Joaci Goés.

Rejeitadas emendas de plenário, com pa
recer contrário do Relator Deputado Joa
ci Goés. Aprovada a redação final.

- Requerimento de urgência para vo
tação do Projeto de Lei n' 5.330/90. Apro
vado.

- Requerimento para tramitação em
regime de urgência urgentíssima, da Men
sagem n9 467/90, do Executivo. Aprova
do.

- Requerimento para tramitação em
regime de urgência urgentíssima do Proje
to de Lei n' 3.856/89. Aprovado.

- Discussão única do Projeto de Lei
n' 3.856/89. Aprovados emenda substitu
tiva da Comissão de Constituição e .J:ustiça
e de Redação, o projeto e a redação final.

-Aviso da Presidência sobre eleição,
dia 27 de junho, às 17h, dos membros
do Conselho da República.

VITI - Encerramento

Discurso proferido pelo Deputado
FERNANDO GASPARIAN no Peque
no Expediente do dia 22-6-90. Reunião
de lideranças do setor agrícola, represen
tantes do Banco do Brasil e autoridades
do Ministério da Economia para entendi
mentos sobre crédito rural. Conveniência
de alteração na política monetária brasi
leira.

2- ATOS DA MESA

Exoneração: Francisco Mattos Silva.
Nomeação: Jaura Maria da Costa Ro-

drigues.

3- MESA

4 - LÍDERES E VICE·LÍDERES

5 - COMISSÕES

Ata da 84~ Sessão, em'26 de junho de 1990
Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, Primeiro
Vice-Presidente; Wilson Campos, Segundo Vice-Presidente; Luiz Henrique, Pri
meiro-Secretário; Carlos Cotta, Terceiro Secretário; Ruberval Pilotto, Quarto

Secretárío; Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário

ÀS 13H30MIN, COMPARECERAM os
SENHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Luiz Henrique
Edme Tavares
Carlos Cotta
Ruberval Pilotto
Arnaldo Faria de Sá

Acre

Amilcàr de Queiroz - PDS; Rubem Bran
quinho -PL.

Amazonas

Beth Azize - PDT; Eunice Michiles 
PDC; José Dutra - PMDB; José Fernandes
-PST.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto
-PTR; Francisco Sales -PRN.

Pará

Amilcar Moreira - PMDB; Jorge Arbage
-PDS.

Tocantins

Moisés Avelino - PMDB,

Maranhão'

Antonio Gaspar - PSDB; Cid Carvalho
- PMDB; Enoc Vieira - PFL; Onofre Cor-

rêa - PMDB; Vieira da Silva - PDS; Freitas
Filho -PDT.

Piauí

Átila Lira - PFL; José Luiz Maia - PDS;
Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Ceará

Carlos Benevides - PMDB; Expedito Ma
chado - PST; Furtado Leite - PFL; Gidel
Dantas - PDC; José Lins - PFL; Moysés
Pimentel - PDT; Orlando Bezerra - PFL;
Raimundo Bezerra - PMDB; Ubiratan
Aguiar - PMDB.

Rio Grande do Norte

Marcos Formiga - PST.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Agassiz Ahp.eida
- PMDB; Antonio Mariz - PMDB; João
da Mata - PFL; José Maranhão - PMDB.

Pernambuco

Gonzaga Patriota - PDT; Horácio Ferraz
- PFL; José Carlos Vasconcelos - PRN;
José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra
- PFL; Paulo Marques - PFL; Roberto
Freire - PCB; Wilson Campos - PMDB.

Sergipe

Leopoldo Souza - PMDB.

Bahia

Eraldo Tinoco - PFL; Fernando Santana
- PCB; Genebaldo Correia - PMDB; João
Alves - PFL; Jorge Hage - PDT; Jorge
Vianna - PMDB; Leur Lomanto - PFL;
Luiz Eduardo - PFL; Marcelo Cordeiro 
PMDB; Mário Lima - PMDB; Prisco Viana
-PMDB; Waldeck Ornélas - PFL.

Espírito Santo

Nyder Barbosa - PMDB; Rita Camata
-PMDB.

Rio de Janeiro

Amaral Netto - PDS; Benedita da Silva
-PT; Daso Coimbra-PRN; Edmilson Va
lentim - PC do B; Luiz Salomão - PDT;
Osmar Leitão - PFL; Paulo Ramos - PDT.

Minas Gerais

Alysson Paulinelli - PFL; Carlos Mosconi
- PSDB; Célio de Castro - PSB; Dálton
Canabrava - PMDB; Elias Murad - PSDB;
Humberto Souto - PFL; Ibrahim Abi-Ackel
- PDS; Israel Pinheiro - PRS; José Santana
de Vasconcellos - PFL; Leopoldo Bessone
- PMDB; Luiz Alberto Rodrigues 
PMDB; Luiz Leal - PMDB; Mário Assad
- PFL; Mário de Oliveira - PRN; Maurício
Campos - PL; Raimundo Rezende 
PMDB; Roberto Brant - PRS; Ronaro Cor
rêa - PFL; Rosa Prata - PRS; Saulo Coelho
- PSDB; Sérgio Naya - PMDB; Virgílio
Guimarães - PT; Ziza Valadares - PSDB.
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São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Agri
pino de Oliveira Lima - PFL; Antoniocarlos
Mendes Thame - PSDB; Arnaldo Faria de
Sá - PRN; Fernando Gasparian - PMDB;
Francisco Amaral- PMDB; Geraldo Alck
min Filho - PSDB; João Rezek - PMDB;
Michel Temer - PMDB; Nelson Seixas
PSDB; Tiàei de Lima - PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Je
sus - PMDB; Fernando Cunha - PMDB;
Roberto Balestra - PDC."

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Jofran Frejat
- PFL; Valmir Campelo - PTB.

Mato Grosso do Sul

José Elias - PTB; Plínio Martins 
PSDB; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Euclides Scalco - PSDB; Santinho Furta
do - PMDB; Sérgio Spada - PMDB.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Eduardo
Moreira - PMDB; Francisco Küster 
PSDB; Luiz Henrique - PMDB; Ruberval
Pilotto - PDS; Victor Fontana - PFL.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Amaury Müller
- PDT; Erico Pegoraro - PFL; Osvaldo
Bender - PDS.

Amapá

Geovani Borges - PRN.

Roraima

Chagas Duarte - PDT.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - A
lista de presença registra o comparecimento
de 129 Senhores Deputados.

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

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

da sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. JOSÉ FERNANDES, servindo como
2' Secretário procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. NILSON GmSON, servindo como
1. Secretário procede à leitura do seguinte

UI - EXPEDIENTE

OFÍCIOS
00 Sr. Deputado Theodoro Mendes, Presi

dente da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos seguintes termos

Brasília, 7 de junho de 1990
Of. n' 079/9O-CCJR
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a prelimi

nar levantada neste órgão técnico pelo Depu
tado Ibrahim Abi-Ackel, quando da aprecia
ção do Projeto de Lei n' 2.281/89 - do Sr.
Renato Johnsson - que dispõe sobre o porte
de arma.

Tendo em vista o entendimento do emi
nente Deputado Ibrahim Abi-Ackel, relator
do projeto, no sentido de que a matéria é
de mérito exclusivo da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, na foram do
art. 32, IH, "e", do R.L, solicito a V. Ex'
excluir do despacho inicial a egrégia Comis
são de Defesa Nacional.

Na oportunidade, reitero-lhe protestos de
estima e consideração. - Deputado Theo
doro Mendes, Presidente.

PROJETO DE LEI N. 2.281, DE 1989
Dispõe sobre o porte de arma.

Autor: Deputado Renato Johnsson
Relator: Deputado Costa Ferreira
Análise do conflito de competência:

Deputado Ibrahim Abi-Ackel

Cuida-se de saber se o Projeto de Lei n'
2.281, de 1989, subscrito pelo Deputado Re
nato Johnsson, que altera a lei das constra
venções penais, estabelecendo novas penas
para o porte ilegal de arma de fogo, é da
competência concorrente das Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação e de De
fesa Nacional, ou se em virtude da natureza
da matéria se submete o p~ojeto tão-somente
à competência da primeira.

O porte ilegal de armas se insere no elenco
das contravenções penais tipificadas na legis
lação específica (Decreto Lei n' 3.688, de
3-10-41); Consideradas atos ilícitos menos
importantes que o crime, e por esta razão
somente puníveis através da sanção pecuniá
ria ou da prisão simples, nem por isso se colo
cam as contravenções fora da esfera punitiva
do Estado, ou seja, fora do âmbito estrito
do Direito Penal.

À Comissão de Constituição e Justiça com
pete o exame das matérias de Direito Penal,
como se vê expresso no artigo 32, inciso HI,
letra e, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

Nenhuma outra disposição do projeto in
flete na esfera de competência da Comissão
de Defesa Nacional, tal como se vê dacompe
tência atribuída a essa"douta Comissão, "pelo
artigo 32, inciso V, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Por esta razão,' meu parecer é no sentido
de que cabe também à Comisão de Consti
tuição e Justiça e de Redação o exame do
mérito da proposição.

Sala da Comissão, 7 de junho de 1990. 
Ibrahim Abi-Ackel.

Do Sr. Deputado Joaquim Sucena, Presi·
dente da Comissão de Seguridade Social e Fa·
mília, nos seguintes termos:

Brasília, 20 de junho de 1990.
Ofício n" 213/90-P
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o requeri

mento, em anexo, do Deputado Leonel Júlio,
pelo qual requer seja autorizada a desapen
sação do Projeto de Lei n' 3.847/89, de auto
ria do requerente, do Projeto de Lei n.
1.169/88, de. autoria do Deputado Carlos
Mosconi, pelos motivos que apresenta no re
querimento em questão.

No ensejo, apresento a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração.
- Deputado Joaquim Sucena, Presidente.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que o

Projeto de Lei n· 3.847/89, de minha autoria,
que "Dispõe sobre a redução de pena de con
denados que se disponham à doação post
mortem de órgãos para transplantes e deter
mina outras providências" seja desapensado
do Projeto de Lei n. 1.169/88, de autoria do
nobre Deputado Carlos Mosconi, que "Dis
põe sobre a retirada e transplante de tecidos,
órgãos e partes do corpo humano, com fins
,terapêuticos e científicos, e dá outras provi
dências".

Reconheço que existe semelhança entre as
duas proposições. Todavia, a minha restrin
ge-se a certo e determinado segmento social
enquanto a outra abrange todo o U1;1Íverso
da comunidade, oferecendo sistemática glo
bal. Por· sua própria'natureza, é matéria que
certamente estará destinada a amplos deba
tes. Já o meu projeto conta com o apoio prati
camente total de toda"a população carcerária
do País e contribuirá para que os presídios,
cujas condições são extremamente precárias,
sejam esvaziados. O tema será discutido e
um apenas de seus inúmeros aspectos, mere
cendo assim ser discutido e votado desde Io
ga. Já o mesmo não se poderá dizer do proje
to do nobre Deputado Carlos Mosconi.

Por entender que essa Presidê\lcia acolherá
as justificativas acima apontadas, espero de
ferimento.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. 
Deputado Leonel Júlio.

REQUERIMENTO
Da Sra. Deputada Lurdinha Savignon, nos
seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais anexação

do Projeto de Lei n. 5.038/90 de minha auto
ria, que "Dispõe sobre a licença-gestante à
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empregada mulher e dá outras providências",
ao Projeto de Lei n' 1.864/89.

Sala das Sessões, 21 de junho de 1990: 
Lurdinha Savignon, Deputada Federal.

MENSAGEM
MENSAGEM N'484, DE 1990·

(Do Poder Executivo)

Solicita a retirada da Mensagem n'
244/90, relativa ao Projeto de Lei n'
4.786/90, que"Altera dispositivos da Lei
n' 7.839, de 12 de outubro de 1989, regu·
lamentada pelo Decreto n' 98.813, de 10
de janeiro de 1990, relativa ao FGTS".

(Defiro..Publique-se:)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ·
mara dos Deputados.

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Exce·
lência para solicitar a retirada da Mensagem
n' 244, de 13 de março de 1990, que encami
nhou projeto de lei destinado a alterar dispo
sitivos da Lei n' 7.839, de 12 de outubro de
1989, tendo em vista que a Lei n' 8.036, san
cionada posteriormente, ou seja, em 11 de
maio de 1990, veio a revogar de modo expres
so, no seu artigo 32, a referida Lei n' 7.839/89.

Brasília, 20 de junho de 1990. - Fernando
Collor'.

Aviso n' 818-AL/SG
Em 20 de junho de 1990

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados
Brasília-DF.

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secre·
taria a Mensagem na qual o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República solicita are·
tirada da de n' 244, de 13 de março de 1990,
que encaminhou projeto de lei destinado a
alterar dispositivos da Lei n' 7.839, de 12
de outubro de 1989.

Aproveito a oportunidade pará renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. - Marcos Coimbra, Secretá
rio·Geral da Presidência da República.

PROJETOS AIMPRIMIR

PROJETO DE LEI N' 2.447·A, DE 1989
(Do SI. Koyu Iha)

Dispõe sobre o estabelecimento de Iimi·
tes para comissões de agentes de exporta·
ção; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técni·
ca legislativa; da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pela aprovação,
contra o voto do Sr. Ronaro Corrêa; e,
da Comissão de Finanças e Tributação,
pela aprovação.

(Projeto de Lei n° 2.447, de 1989, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacion,al decreta:
Art. 1" O percentual contratado ~ título

de comissão do agente de exportaçáa obede-
.,'

cerá a limites estabelecidos em função da ca
tegoria do produto que estiver sendo expor
tado, obedecido o máximo de 5% (cinco por
cento).

Art. 2'.' O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.

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

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

Justificação

A remuneração pelos serviços prestados
pelos agentes de exportação tem obedecido
o limite e práticas internacionais geralmente
aceitas. pelas partes interessadas, vale dizer:
exportadores, importadores e agentes.

Estas partes interessadas aceitam também
outras práticas internacionais como o subfa
turamento das exportações, o superfatura
mento das importações e o pagamento de
comissões exageradas, até mesmo a agentes
fantasmas de exportação.

Todas essas práticas usualmente aceitas re
presentam alguma forma de favorecimento
às partes envolvidas no comércio internacio
nal, mas em prejuízo das finanças públicas
e da economia das nações, que quase sempre
indicam ou remessas extraordinárias de divi
sas ou fraude fiscal.

Nossa proposta pretende estabelecer limi
tes para o pagamento de comissões a agentes
de exportação de forma genérica, atingindo
a todo o universo de produtos exportados
e a todos os exportadores. Tomamos o cuida
do indispensável de prever o estabelecimento
de limites variáveis para o pagamento de co
missão dentro do intervalo de Oà 5%, em
função da categoria do produto que estiver
sendo exportado, como regra geral, reser
vando ao Poder Executivo o detalhamento
e a correlação das categorias de produto com
os percentuais de comissão.

Esta iniciativa deve-se à preocupação com
o t~ma expresso pela Associação dos Labora
tórios Farmacêuticos Nacionais - ALA
NAC, e à constatação de que países endivi
dados como o Brasil, às voltas com extraor
dinárias remessas de divisas à conta de paga
mento dos encargos da dívida externa, preci
sam resguardar-se quanto a fatos da natureza
daquele relacionado com remessas irregula-·
res de divisas que só tendem a agravar as
suas dificuldades de balanço de pagamentos.

Sala das Sessões, de 1989. -
Koyu lha.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDEREDAÇÃO

I - Relatório

Trata a proposta legislativa em epígrafe de
estabelecer limite 00 percentual contratado
a título de c9missão do agente de exportação,
que não poderá ser superior a 5%, variando
de acordo com a categoria do bem exportado.

Na justificação de sua proposta diz o distin
to autor, Deputado Koyu Iha, que ela visa
coibir práticas pouco recomendáveis no co
mércio internacional como subfaturamento

das exportações, superfaturamento das im
portações e pagamento de comissões exage
radas. até mesmo a agentes fantasmas de ex
portação. E diz mais:

"Nossa proposta pretende estabelecer
limites para o pagamento de comissões
a agentes de exportação de forma gené
rica, atingindo a todo o universo de pro
dutos exportados e a todos os exporta
dores. Tomamos o cuidado indispensá
vel de prever o estabelecimento de limi
tes variáveis para o pagamento de comis
sões dentro do intervalo de Oa 5%, em
função da categoria do produto que esti
ver sendo exportado, como regra geral,
reservando ao Poder Executivo o deta
lhamento e a correlação das categorias
de produto com os percentuais de comis
são."

Diz mais: que a iniciativa visa a atender
a preocupação expressa pela Associação dos
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais
(ALANAC), em face do sucessivo fluxo de
divisas para o exterior e de remessas de divi
dendos, o que vem penalizando sobremanei
ra o País, em face da crônica escassez de
divisas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

De've esta Comissão manifestar-se quanto
às preliminares de constitucionalidade, juri
dicidade e de técnica legislativa do projeto.

Do ponto de vista cpnstitucional ele encon
tra-se albergado nas disposições do art. 61,
que confere legitimidade à iniciativa, por ser
e.sta de natureza concorrente. Da mesma for
ma, encontra amparo nas disposições do art.
22, inciso VII, que dá competência privativa
à União para legislar sobre política de crédi
to, câmbio, seguros e transferência de valo
res.

Quanto à juridicidade e à técnica legislativa
da proposta nada temos a opor quanto à sua
regular tramitação nesta Casa do Congresso
Nacional.

Diante de todo o exposto, o nosso voto'
é pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Lei n" 2.447,
de 1989.

Sala da Comissão, 24 de agosto. de 1989.
- Deputado Costa Ferreira, Relator. .

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei n' 2.447/89, nos
termos do parecer do relator.

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

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1989.
- Deputado Nelson Jobim, Presidente 
Deputado Costa Ferreira, Relator.

PARECER D.A COMISSÃO DE
ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉR

CIO

I - Relatório

O Projeto de Lei n" 2.447, de 1989, de
autoria do Deputado Koyu lha, propõe que
"o percentual contratado a título de comissão
do agente de exportação obedecerá a limites
estabelecidos em f\lnção da categoria do pro
duto que estiver sendo exportado, obedecido
o máximo de 5% (cinco por cento)".

A referida proposição determina ainda que
"o Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias".

Na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, o Projeto de Lei n° 2.447 rece
beu parecer favOrável em 19 de outubro de
1989.

II - Voto do Relator

Na justificação do Projeto de Lei n" 2.447,
de 1989, o Deputado Koyu lha descreve prá
ticas condenáveis de comércio internacional,
entre as quais o subfaturamento das exporta
ções, o superfaturamento das importações e
o pagamento de comissões exageradas, até
mesmo a agentes de exportação "fantasmas".

Sobre a matéria temos os seguintes comen
tários a fazer:
1-O procedimento atual de controle do

pagamento dessas comissões é exercido pela
Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do
Banco 'do Brasil S/A, sendo os limites deter
minados de acordo com as práticas interna
cionais de comércio'.

2 - Quanto ao destinatário do pagamento
das comissões, a Cacex ou qualquer outro
órgão governamental que a substitua nunca
poderá exercer um controle seletivo, se o
agente é real ou fictício.
, 3 - A ocasião se torna propícia para o re
gistro e pagamento de comissões exageradas
ou "frias" , quando há uma defasagem muito
grande entre o câmbio oficial e o mercado
paralelo da moeda estrangeira, pois, de outra
forma, seria mais rápido até o envio do dólar
para o exterior pelas vias usuais do câmbio
"negro". '

Julgamos, então, por essas razões; que a
fixação de um limite de pagamento decomis
'sões, no caso 5% (cinco por cento) das vendas
efetuadas no exterior, pode não ser a solução
definitiva para o problema de evasão de divi
sas, que é afinal à que se deseja coibir. Tam
bém desconhecemos o tratamento legal dis
pensado à questão em outros países, de maior
ou igual estágio de desenvolvimento que o
Brasil. É possível que possam OOürrer casos
de operações de vendas no e'Xterior reâlmente

complexas, que exijam ou justifiquem per-,
centuais de pagamento de comissões a agen
tes de exportação superiores aos 5% (cinco
por cento) sugeridos no projeto de lei em
exame.

Em vista de todas essas considerações é
que acreditamos mais na implantação na eco
nomia brasileira de um maior realismo cam
bial, de taxas de câmbio mais aproximadas
das reais necessidades do mercado, como
uma melhor solução para esses pr9blemas de
subfaturamento do valor das exportações, su
perfaturamento de importações e outras dis
t6rções, desvios e fraudes cambiais do que
a simples implantação de controles adicionais
na economia, que podem mesmo vir a difi
cultar o andamento futuro dos neg6cios ou
da abertura da economia do País.

Não obstante, desejamos enaltecer o mé
rito e as preocupações moralizantes do nobre
colega, Deputado Koyu Iha, e votamos pela
aprovação do Projeto de Lei n' 2.447, de
1989, no âmbito desta Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio.

Sala da Comissão, de 1990.
-Deputado Hélio Duque, Relator.

1I1 - Parecer da ComiSSão

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, na reunião ordinária realizada em
28 de março de 1990, aprovou, contra o voto
do Deputado Ronaro Corrêa, o parecer do
Relator, Deputado Hélio Duque, favorável
ao Projeto de Lei n" 2.447/89.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Marcelo Cordeiro, Presidente; Fernan-

, do Gasparian, I" Vice-Presidente; Ézio Fer
reira, 2' Vice-Presidente; Luiz Salomão, 3"
Vice-Presidente; Francisco Carneiro, Marcos
Queiroz,' Vladimir Palmeira, Jayme Paliarin,
Ronaro Corrêa, César Maia, Amilcar Morei
ra, Costa Ferreira, Oswaldo Lima,.Filho, Ar
tur Lima Cavalcanti, Miro Teixeira, Darcy
Deitos, Felipe Mendes, Valmir Campelo,
Francisco Rolim, Bocayuva Cunha, José Tei
xeira, Manoel Castro, Nestor Duarte, Júlio
Costamilan, Koyu Iha e Victor Fontana.

'Sala da Comissão, 28 de março de 1990.
- Deputado Marcelo Cordeiro, Presidente,
- Deputado Hélio Duque, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

Visa o projeto de lei, da lavra do ilustre
Deputado Koyu Iha, estabelecer limite máxi
mo de percentual remuneratório dos agentes
de exportação.

Nos termos da proposta, o aludido percen
tual, contratado a título de comissão daqueles
agentes, não poderá superar 5% do valor da
exportação e será seletivo em função da cate
goria dos bens.

Entende o distinto Parlamentar que com
o estabelecimento da medida em tela estar
se-ia coibindo atitudes inescrupulosas por
parte dos envolvidos, isto é, agentes, exporta-

dores e importadores. Conforme relata, a
atual sistemática de livre negociação dos valo
res a serem pagos a título de comissão induz
as partes a negócios escusos, a exemplo do
subfaturamento das exportações e superfatu
r;imento das importações, com graves danos
para as finanças públicas e para as economias
das nações, especialmente para as que en
frentam problemas de captação de divisas.

As Comissões de Constituição e Justiça e
de Redação e de Economia, Indústria e Co
mércio manifestaram-se pela aprovação do
projeto ,no que concerne aos aspectos da com
petência de cada uma delas.

É o relatório.

II - Voto do Relator

A proposta do ilustre Deputado Koyu Iha
indibutavelmente busca o aperfeiçoamento
dos procedimentos relacionados com a con
tratação da comissão devida aos agentes de
exportação, na medida em que fixa em 5%
do valor dos produtos exportados o percen
tual máximo a ser pago àqueles agentes.

Como muito bem ressalta o insigne Relator
do projeto na Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio, Deputado Hélio Duque, a
fixação do percentual hoje obedece às práti
cas do comércio internacional. Todavia,
quando tais práticas podem dar origem a des
vios de comportamento, como subfaturamen
to de exportações e superfaturamento de im
portações, cabe a ação reguladora do Estado,
através do disciplinamento jurídico, até como
balizador de ações punitivas àqueles que não
mantiverem uma conduta reta.

Do ponto de vista financeiro, não vemos
óbices que se oponham à regular tramitação
do projeto nesta Casa do Congresso Nacio
nal.

Diante de todo o exposto, o nosso voto
é, no mérito, pela aprovação do Projeto de
Lei n' 2.447, de 1989.

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

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em
reunião ordinária realizada em 13 de junho
de 1990, opinou, unanimemente, pela apro
vação do Projeto de Lei n' 2.447/89, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado José
Carlos Grecco.

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

Sala da Comissão, 13 de junho de 1990.
- Deputado Arnaldo Prieto, Presidente em
exercício - Deputado José Carlos Grecco,
Relator.
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PROJETO DE LEI No 2.743-A, DE 1989
(Do Sr. Mendes Botelho)

Dispõe sobre a aplicação de recursos
do Fundo de Investimento do Nordeste
(Finor); tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa; e, das Comissões de Desen
volvimento Urbano, Interior e Índio e de
Finanças e Tributação, pela rejeição.

(Projeto de Lei n" 2.743, de 1989, ten
do apensado o de n" 3.392/89, a que se
referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1· Quantia não inferior a 25% (vin

te e cinco por cento) do Fundo de Investi
mentos do Nordeste (Finor), constituído e
operado nos termos do Decreto-Lei n" i.376,
de 12 de dezembro de 1974, será destinada
a apoiar financeiramente pequ~nos produto
res rurais da Região Nordeste:

I - na aquisição de insumos e equipamen
tos agropecuários necessários à moderniza
ção do processo produtivo;

11 -na implantação de projetos de irri
gação:

a) captação, armazenagem e distribuição
de água;

b) drenagem e proteção do sistema de irri
gação;

c) aquisição de equipamentos;
d) instalações elétricas necessárias à ope

ração do sistema de irrigação.
§ I" Para os efeitos desta lei, entende-se

por pequeno produtor rural o proprietário,
titular do domínio útil ou detentor a qualquer
título de im6vel ou conjunto de im6veis rurais
de área não excedente a 3 (três) m6dulos
fiscais.

§ 2· O apoio financeiro, de que trata este
artigo, dar-se-á sob a forma de empréstimo,
obedecidas as seguintes condições:

a) as taxas de juros, nelas incluídas comis
sões e quaisquer outras remunerações, direta
ou indiretamente referidas à concessão de
crédito, não poderão ser superiores a 12%
(doze por cento), em conformidade com o
disposto no art. 192, § 3", da Constituição
Federal;

b) os encargos de atualização monetária
terão redução de, no mínimo, 20% (vinte
por cento).

Art. 3° Para os fins de aplicação desta
lei, não será cqnsiderado o disposto no art.
4" do Decreto-Lei n" 1.376, de 12 de dezem
bro de 1974.,

Art. 4. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A agricultura do Nordeste, em especial
aquela praticada nos pequenos estabeleci
mentos rurais, continua a ser uma atividade
vulnerável, em face de irregularidades climá
ticas, de condicionantes estruturais e da ina
dequação das políticas públicas implementa-

das na região. A pequena agricultura tende
ao esgotamento.

Os programas de apoio financeiro à peque
na agricultura surgem e desaparecem, ao sa
bor das decisões dos responsáveis pela polí
tica econômica oficial. Importante, então,
que se estabeleçam diretrizes e mecanismos
para uma política permanente e não s6 emer
gencial para a agricultura do Nordeste.

Para a consecução deste objetivo nada me
lhor que a utilização de mecanismos já exis
tentes e de eficiência comprovada.

Referimo-nos, aqui, especificamente ao
mecanismo de incentivos fiscais do Finor, ins
tituído pelo Decreto-Lei n" 1.376, de 12 de
dezembro de 1974, e operado pela Sudenel
Banco do Nordeste do Brasil.

Na implementação do Sistema Finor, po
rém, foram detectados pontos de estrangula
mento, principalmente no que se refere à alo
cação de recursos: hoje, praticamente, a apli
cação dos recursos do Finor está restrita aos
grandes empreendimentos agropecuários e
industriais. As micro e pequenas empresas
e os pequenos produtores rurais permanecem
relegados pelo Sistema.

Sugerimos, então, através desta proposta,
seja destinada dos recursos do Finor quantia
nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento)
para apoiar financeiramente os pequenos
produtores rurais da Região Nordeste:

- na aquisição de equipamentos e insumos
necessários à modernização do processo pro
dutivo;

-na implantação e operação de projetos
de irrigação.

Com tal medida, é possível implementar
uma política permanente de efetivo apoio aos
pequenos produtores rurais do Nordeste,
criar condições para o aproveitamento inte
grado dos fatores de produção (terra e água),
viabilizar a pequena agricultura tradicional
mente produtora de alimentos básicos e res
gatar os reais objetivos propostos quando da
criação do Finor.

Dada a relevância social da proposta, espe
ramos contar com o apoio dos Parlamentares
na sua aprovação.

Sala das Sessões, de 1989. -
Deputado Mendes Botelho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL"

.................... 'iiiüLO·vii'···················
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPíTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O sistema financeiro nacional,
estruturado de forma a promover o desenvol
vimento equilibrado do País e a servir aos
interesses da coletividade, será regulado em
lei complementar, que disporá, inClusive, so
bre:

§ 3" As taxas de juros reais, nelas incluí
das comissões e quaisquer outras remunera
ções direta ou indiretament,e referidas à con
cessão de crédito, não poderão ser superiores
a doze por cento ao ano; a cobrança acima
deste limite será conceituada como crime de
usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar.

DECRETO-LEI N· 1.376,
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre a criação de fundos de
investimento, altera a legislação do Im·
posto sobre a Renda relativa a incentivos
rIScais e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso de atri
buição que lhe confere o art. 55, item lI,
da Constituição, decreta:

Art. I" As parcelas dedutíveis do Impos
to sobre a Renda devido pelas pessoas jurídi
cas, relativas a incentivos fiscais e as desti
nadas a aplicações específicas, serão recolhi
das e aplicadas de acordo com as disposições
deste decreto-lei.

Art. 4" Os recursos dos fundos de inves
timentos criados por este decreto-lei serão
aplicados sob a forma de subscrições de
ações, e de participação societária de que tra
ta o art. 1., § I", do inciso 11 do Decreto-Lei
n" 1.134, de 16 de novembro de 1970, em
empresas que tenham sido consideradas aptas
para receber incentivos fiscais pelas agências
de desenvolvimento regional ou setorial.

§ I" O Poder Executivo poderá determi
nar a subscrição de quotas de um fundo por
outro.

§ 2" Os títulos representativos da aplica
ção de recursos dos fundos na forma deste
decreto-lei serão custodiados nos respectivos
bancos operadores.

§ 3" Excepcionalmente o Poder Execu
tivo poderá autorizar a aplicação de recursos
dos fundos de investimento em debêntures
conversíveis ou não em ações.

PROJETO DE LEI N. 3.392, DE 1989
(Do Sr. Agassiz Almeida)

Dispõs sobre aplicação de recurso do
Finor em rmanciamento para irrigação,
e dá outras providências.

(Anexe:se ao Projeto de Lei n.2.743,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A Superintendência do Desen

volvimento do Nordeste (Sudene) destinará
um percentual mínimo de 20% (vinte por cen
to) dos recursos do Fundo de Investimentos
do Nordeste (Finar) para financiamento a pe
quenos produtores agropecuários destinados
à irrigação.

Art. 2. Entende-se por pequeno produ
tor, para os efeitos desta lei, o proprietário
de im6yel rural caracterizado corno "Proprie-
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dade Familiar", nos termos do Estatuto da
Terra.

Art. 3' Os financiamentos de que trata
o art. l' poderão ser aplicados em:

I - aquisição de equipamentos para irri
gação;

11 - aquisição de material para construção
de reservatório de água;

III - aquisição de máquinas para distribui
ção de água.

Art. 4' O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 60 (sessentÇl) dias a
contar de sua vigência.

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

Art. 6' R~vogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Dentre os programas desenvolvidos no
Nordeste o que tem se mostrado mais viável
é o de irrigação, que tem auxiliado produ
tores rurais a alcançar safras significativas
sem os sérios prejuízos trazidos posterior
mente pela seca.

Devido aos altos custos dos equipamentos,
esta prática tem sido desenvolvida mais por
grandes produtores rurais, pois o pequeno
produtor não tem encontrado recursos para
a aquisição do equipamento necessário fican
do impedido assim de realizar tal façanha por
falta de âuxílio financeiro.

Esperamos com este projeto destinar par
cela significativa do Finar para este fim, per
mitindo com isso que o pequeno produtor
rural, com o auxilio do Governo Federal, te
nha condições de adquirir equipamento ne
cessário para o desenvolvimento de suas cul
turas agrícolas.

Sala das Sessões, de 1989. -
Deputado Agassiz Almeida.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O nobre Deputado Mendes Botelho apre
senta Projeto de Lei destinando não menos
que 25% (vinte e cinco por cento) dos recur
sos do Fundo de Investimentos do Nordeste
- Finor, aos pequenos produtores rurais do
Nordeste, na aquisição de equipamentos e
insumos visando à modernização do processo
produtivo e na implantação de projetos de
irrigação.

Estabelece ainda a proposição, que tais re
cursos serão repassados aos pequenos pro
prirtários rurais sobre a forma de emprés
timo, sendo que as taxas de juros não poderão
exceder a 12% (doze por cento) ao ano, e
que os encargos da correção monetária sofre
rão redução, no mínimo de 20% (vinte por
cento).

Esclarece, por fim, o nobre Deputado
Mendes Botelho, que para os efeitos de apli
cação desta lei, será q:msiderado pequeno
produtor rural o proprietário ou titular do
domínio útil de área não excedente a 3 (três)
módulos fiscais.

A fixação do percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) dos recursos do Finor é assim
justificada:

"Na implementação do sistema Finor,
porém, foram detectados pontos de es
trangulamento, principalmente no que
se refere à alocação de recursos: hoje,
praticamente, a aplicação dos recursos
do Finor está restrita aos grandes em
preendimentos agropecuários e indus
triais. As micro e pequenas empresas e
os pequenos produtores rurais perma
necem relegados pelo Sistema."

A propositura foi encaminhada à Comissão
em 2 de agosto de 1989.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a este colegiado examinar, exclusiva
mente, as preliminares de admissibilidade da
proposição.

Os dispositivós em exame guardam respei
to às orientações para a elaboração de lei,
razão pela qual voto pela constitucionalidà
de, juridicidade e técnica legislativa do Proje
to de Lei n" 2.743, de 1989.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1989.
- Deputado Adylson Motta.

fi - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei n' 2.743/89, nos
termos do parecer do relator.

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

Sala da Comissão, 19 de outubro de 1989.
- Deputado Nelson Jobim, Presidente 
deputado Adylson Motta, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO,

INTERIOR E ÍNDIO '.
I - Relatório

O Projeto de Lei n' 2.743/89, do Inobre
Deputado Mendes Botelho, dispõe sobre a
aplicação de recursos do Fundo de Investi
mentos do Nordeste-Finor. O mesmo pre
~ende o de n' 3.392/89, que entretanto dá
objetivo específico a essa aplicação, no pro
cesso de irrigação de pequenos projetos agro
pecuários.

O ilustre Relator da Comissão de Consti
tuição e Justiça, e de Redação, Deputado
Adylson Motta, pronunciou-se pela admissi
bilidade do primeiro, não mencionado o que

lhe foi anexado de Sua Excelência, o Depu
tado Agassiz Almeida.

Data venia, os dois, mesmo similares, pre
tendem diferentes propósitos: o do Deputado
Mendes Botelho refere-se à propriedade defi
nida por 3 módulos, enquanto o Projeto n'
3.392/89 se destina à propriedad,y familiar.

A despeito de reconhecer o mérito de am
bos, entendemos que há um escalonamento
na concessão de recursos sob a administração
da Sudene, que define créditos próprios para
cada área específica das necessidades de pro
dução, e não deve ser colocada uma camisa
de força com uma lei que reserva 25% dos
recursos para a pequena produção ou 20%
para a produção familiar. Se as famílias não
buscam o recurso em tempo hábil ou as pe
quenas empresas não se enquadram nas con
dições de financiamento que permitem o bom
aproveitamento dos recursos, o que é muito
freqüente em face da baixa qualificação dos
empresários, os recursos ficam ociosos por
que a Sudene não os poderia dirigir a outros
projetos.

Salutar é o objetivo pretendido pelos ilus
tres Deputados Mendes Botelho e Agassiz
Almeida, autores dos referidos Projetos de
Lei. Pretendem contemplar os micro e peque
nos pr<ldutores rurais com linhas de financia
mento para o desenvolvimento, principal
mente, da pequena irrigação. Na verdade,
tanto a categoria dos micro e pequenos pro
dutores rurais, como o segmento da pequena
irrigação merecem ser contemplados com li
nhas de crédito compatíveis com suas neces
sidades.

No entanto, pecam as duas propostas pela
escolha do instrumento inadequado para
atender esses segmentos produtivos.

Realmente, o Fundo de Investimento do
Nordeste - Finor, não apresenta caracte
rísticas adequadas ao financiamento do micro
e pequeno produtor rural. °Finor é um ins
trumento financeiro que, por suas caracte
rísticas especiais, só se adequa às empresas
a partir de um certo tamanho, que justifique
os custos inerentes à sua sistemática especial.

É bom recordar" que os recursos do Finar
são provenientes da dedução do imposto de
renda das pessoas jurídicas que, no momento
de sua declaração, realizam opção em favor
do Nordeste, recebendo, em seguida, os cer
tificados de investimetnos - CI, corresp'"
dentp.~ >,C' : ;~ ... ':_'-_H~'Ull .1 ... ~~.L~11dc

Fundo.
l-ssim, os titulares dos recursos do Fundo

são os investidores pessoas jurídicas que rea
liza n aplicação nos empreendimentos apro
vad·)s pela Sudene e localizados no Nordeste.

Aos recursos gerados pela dedução'do im
posto de renda, são acrescidos os
recursos próprios dos grupos empreendedo
res, 11ém dos recursos cobertos C<Jill financia
men:o bancário exigido em percentual não
infel ior à 20% do investimento total.

D'lssa foram, a participação média dos re
curses do Finor nos projetos ap:mvados pela
Sudelle se situa em torno de 35% do investi
men1D total dos projetos aprovados.



7876 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1990

A fim de tomar possível a aproximação
de investidores pessoas jurídicas localizados
principalmente no Centro-Sul do país, com
empreendedores no Nordeste, aliada à parti
cipação de financiamento bancário de longo
prazo, a forma jurídica de sociedade adotada
pela sistemática do Finor é a sociedade anôni
ma, cuja complexidade e custos que repre
senta inviabiliza a sua adoção pelo pequeno
produtor rural.

Na verdade, ao pequeno prddutor rural,
titular de imóvel de até 3 (três) módulos ru
rais, não se deve exigir nem a constituição
de uma sociedade, muito menos de uma so
ciedade por ações, além do mais com especifi
cidades tais que tenham seus títulos negocia
dos nas principais Bolsas de Valores do país.

Em vista da inadequação do Finor como
fonte de financiamento ao pequeno produtor
rural é que foram criados outros programas
que atendessem essa importante faixa produ
tiva, especificamente o Programa de Apoio
ao Pequeno Produtor Rural - PAPP, o Pro
grama São Vicente e o Programa Pe. Cícero,
todos voltados, exclusivamente, para os pe
quenos produtores.

No caso do PAPP, que é o programa de
maior dimensão entre os três, são atingidas
as atividades de açãO fundiária, recursos hí
dricos, geração e difusão controlada de tecno
logia, assistência técnica e extensão rural e
comercialização. Merece destaque, nesse
programa, a utilização da água de forma ra
cional, inclusive para a agricultura irrigada
e a concessão de crédtio para investimento
em irrigação dos pequenos produtores rurais.

Observa-se, pois, que já se encontra estru
turado ti em pleno funcionamento e execução
uní Programa que atende perfeitamente, c
de'forqta adequada, os objetivos pretendidos
peÍôsilustres Deputados autores dos Projetos
de Lei n"' 2.743/89 e 3.392/89.

Assim, caso se pretenda ampliar os investi
mentos dos pequenos produtores rurais na
agricultura irrigada, convém que seja utili
zado o instrumental adequado, no caso o
PAPP, cujas verbas poderão ser reforçadas
como apoio dos nopres Deputados.

Além do PAPP, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE, regu
lamentado pela Lei n. 7.827, de 27-9-89,
atualmente em fase de estruturação no Banco
do Nordeste, dispensa tratamento preferen
cial às atividades produtivas de pequenos e
miniprodutores rurais, com ênfase aos proje
tos de irrigação.

Assim, o plano de aplicação ora em elabo
ração sob a orientação do BNBISudene, pre
yê um programa especial de apoio ao desen
volvimento de irrigação, com destaque da pe
quena irrigação, "orientado exclusivamente
para atendimento de mini e pequenos produ
tores, cujas propriedades localizam-se prefe
rencialmente no semi-árido", prevendo, in
clusive, condições preferenciais mais vanta
josas.

Finalmente, não se deve esquecer o Pro
grama Nacional de Irrigação - Proni - que
atua na região com o segmento dos mini e
(JCquenos produtores rurais através dos ban-

cos oficiais de crédito e coordenação da Co
devasf.
O Finor está enquadrado em uma série de
exigências por parte dos seus usuários, entre
outras o fato de que as ações da empresa
devem estar registradas no mercado de capi
tais, condição ligada ao estímulo da dispersão
da propriedade. As pequenas empresas, ou
propriedades familiares não podem cumprir
esse propósito da dispersão porque já são
o resultado dele.

Outrossim, já existe previsão legal, poste
rior à proposta dos nobres Deputados, advin
das da Lei n. 7.827/89, resultante da aprova
ção de nosso substitutivoao projeto do ilustre
Deputado Firmo de Castro e outros. Este
projeto regulamentou a aplicação do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (art. 159, I,c) e dis
pôs sobre o tipo de financiamento que preten
dem os dois nobres autores das propostas que
ora relatamos.

11 - Voto do Relator

Assim, em face do exposto, somos contrá
rios, pelo mérito, à aprovação dos Projetos
nO' 2.743/89 e 3.392/89, por terem um propó
sito incluído em diploma legal aprovad'l, pra
ticamente prejudicando as propostas. E nos
so parecer.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1989.
- Deputado José Luiz Maia.

m - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano,
Interior e Índio, em reunião ordinária reali
zada hoje opinou unanimemente pela rejei
çáo do Projeto de Lei n· 2.743/89 (anexo de
n" 3.392/89), nos termos·do parecer do Rela
tor, Deputado José Luiz Maia.

Estiveram presentes os seguintes Deputa
dos: Mário Assad, Presidente; Etevaldo No
gueira, Vice-Presidente; Waldeck, Ornel,as,
José Luiz Maia, Orlando Bezerra, Ruy Ne
dei, Christóvam Chiaradia, Asdrubal Bentes,
José Carlos Grecco, Álvaro Antônio, Manoel
Castro, Firmo de Castro, Lurdinha Savignon,
Lézio Sathler, José Carlos Vasconcelos, Fer- .
nando Velasco, Simão Sessim, José Dutra,
Gidel Dantas, Ubiratan Spinelli, Chico Hum
berto, Waldir Collatto, Cleonâncio Fonseca,
Anna Maria Rattes, Paulo Silva e Ricardo
Izar.

Sala da Comissão, 29 de novembro de
1989. - Deputado José Luiz Maia, Relator
- Mario Assad, Presidente.

PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRffiUTAÇÃd
. I - Relatório

Dispões o projeto de lei epigrafado, de au
toria do Deputado Mendes Botelho, sobre
a aplicação de 25% (vinte e cinco por cento)
dos recursos do Fundo de Investimento do
Nordeste - FINOR, em programas de apoio
financeiro a pequenos produtores rurais do
Nordeste, compreendendo a aquisição de in
sumos e equipamentos agropecuários, indis
pensáveis à modernização do processo produ
tivo, e implantação de projeto de irrigação.

Argumenta o autor, na justificação, com
as dificuldades enfrentadas pelo pequeno
agricultor da região, diante das condições cli
máticas adversas. Entende ser necessário
adotar medidas de caráter permanente, com
base na sistemática em vigor do FINOR, para
ele, de eficácia comprovada, embora o siste
ma, em seu entender, tenha beneficiado ape
nas os grandes empreendimentos agropecuá
rios e industriais. A medida visa, assim, corri
gir essa distorção, na medida em ql.le cria
condições para viabilizar a pequena agricul
tura, tradicionalmente produtora de alimen
tos.

Nos termos dos arts. 139, inciso 1, e 142
do Regimento Interno, foi anexado o Projeto
de Lie n" 3.392, de 1989, por tratar de matéria
idêntica ao do epigrafado.

A proposta recebeu da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação parecer pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, e da Comis,são do Desenvolvimef\to
Urbano, Interior e Indio, pela rejeição.

Cabe a esta Comissçao, na forma regimen
tal, opinar sobre os aspectos financeiros e
tributários da proposição.

11 - Voto do Relator

Preliminarmente, cumpre assinalar que os
propósitos da iniciativa sob exame acham-se
devidamente atendidos, através do disposto
no art. 159, inciso 1, alínea c, da Constituição
Federal, que cria o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro
Oeste. O Fundo tem como fonte principal
de recursos percentual da arrecadação dos
impostos sobre a renda e proventos de qual
quer natureza e sobre a renda e proventos
de qualquer natureza e sobre produtos indus
trializados. Esse percentual, no caso do Nor
deste, é de 1,8% (hum inteiro e oito décimos
por cento). O Fundo tem como objetivo con
tribuir para o desenvolvimento econômico e
social da Região, através da execução de pro
gramas de financiamento aos setores prodú
tivos.

A Lei n. 7.827, de 27 de setembro de 1989,
regulamentou aquele dispositivo constitucio
nal, definindo como diretriz na formulação
dos programas de financiamento, entre ou
tras, "o tratámento preferencial às atividades
produtivas de pequenos e miniprodutores ru
rais e quenas e microempresas, às de uso
intensJ j de matérias-primas e mão-de-obra
locais e as que produzem alimentos básicos
para consumo da população, bem como aos
projetos de irrigação, quando pertencentes
aos citados produtores, suas associaçõ~ e
cOoperativas" (art. 3", inciso III).

Ressalte-se, am.da, que, na concessão dos
recursos do Fundo, a lei disciplina que os
encargos fÍIIanceiros, compreend~Jldo o pa
$amento de juros e atualização mor:i~tária,

serão compatíveis com a natureza e a locali·
zação do empreendimento e a finalidade:.do
financiamento. No caso dos juros, a taxa a
ser cobrada não pode ser superior a 8% (oito
por cento) ao ano.

Por todo o exposto, entendemos que a ma
téria consubstanc;iada no· Projeto de LeH],"
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2.743, de 1989, já está regulamentada, razão
por que votamos por sua rejeição.

Sala da Comissão, de 1990.
- Deputado Saulo Queiroz, Relator, Adoto
o parecer supra - Deputado Edmundo Gal
dino.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em
reunião ordinária relaizada em 13 de junho
de 1990, opinou, unanimemente pela rejeição
dos-Projetos de Lei n'" 2.743/89 e 3.392/89,
apensado, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Saulo Queiroz, lido e subscrito pe
lo Deputado Edmundo Galdino.

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

Sala da Comissão, 13 de junho de 1990.
- Deputado Arnaldo Prieto, Presidente em
exercício - Deputado Edmundo Galdino,
Relator.

PROJETO DE LEI N' 3.657-A, DE 1989

(Do Sr. Paulo Delgado)

Dispõe sobre a extinção progressiva
dos manicômios e sua substituição por
outros recursos assistenciais e regula·
menta a internação psiquiátrica compul
sória; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, com emenda; e, da Comis
são de Seguridade Social e Família, pela
aprovação, com emenda.

(Projeto de Lei n' 3.657, de 1989, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
ArL l' Fica proibida, em todo o terri

tório nacional, a construção de novos hospi
tais psiquiátricos públicos, e a contratação
0).1 financiamento, pelo setor governamental,
de novos leitos em hospital psiquiátrico.

Art. 2' As administrações regionais de
saúde (secretarias estaduais, comissões regio
nais e locais, secretarias municipais) estabele
cerão a planificação necessária para a instala
ção e funcionamento de recursos não-mani
comiais de atendimento, com unidade psi
quiátrica. em hospital geral, hospital-dia, hos
pital-noite, centro de atenção, centros de
convivência, pensões e outros, bem como pa
ra a progressiva extil).ção dos leitos de carac
terística manicomial.

§ I' As administrações regionais dispo
rão do tempo de 1 (um) ano, a contar da
data da aprovação desta lei, para apresen
tarem às comissões de saúde de poder legisla
tivo, em seu nível, o planejamento e crono
.grama de implantação dos novos recursos téc
nicos de atendimento.

§ 2' É competência das secretarias esta
duais coordenarem o processo de substituição
de leitos psiquiátricos manicomiais em seu
nível de atuação, e do Ministério da Saúde
ao nível federal.

§ 3' As secretarias estaduais constitui
rão, em seu âmbito, um Conselho Estadual
de Reforma Psiquiátrica, no qual estejam re
presentados, voluntariamente, os trabalha
dores de saúde mental, os usuários e familia
res, o poder público, a ordem dos advogados
e a comunidade científica, sendo sua função
acompanhar a elaboração dos planos regio
nais e municipais de desospitalização, e apro
vá-los ao cabo c!e sua finalização.

Art. 3' A internação psiquiátrica com
pulsória deverá ser comunicada, pelo médico
que a procedeu, no prazo de 24 horas, à auto
ridade judiciária local, preferentemente à
Defensoria Pública, quando houver.

§ I' Define-se como internação psiquiá
trica compulsória aquela realizada sem o ex
presso desejo do paciente, em qualquer tipo
de serviço de saúde, sendo responsabilidade
do médico autor da internação sua caracte
rização'enquanto tal.

§ 2' Compete ao Defensor Público (ou
outra autoridade judiciária designada) ouvir
o paciente, médicos e equipe técnica do servi
ço, familiares e quem mais julgar convenien
te, e emitir parecer em 24 horas, sobre. a
legalidade da internação.

§ 3' A Defensoria Pública (ou autorida
de judiciária que a substitua) procederá audi
toria periódica dos estabelecimentos psiquiá
tricos, com o objetivo de identificar os casos
de seqüestro ilegal, e zelar pelos direitos do
cidadão internado.

.Art. 4' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente aquelas constan
tes do Decreto-Lei n' 24.559, de 3-7-34.

Justificação

O hospital psiquiátrico especializado já de
monstrou ser recurso inadequando para o
atendimento de pacientes com distúrbios
mentais, seu componente gerador de doença
mostrou ser superior aos benefícios que possa
trazer. Em todo o mundo, a desospitalização
é um processo irreversível, que vem demons
trando ser o manicômio plenamente substi
tuível por serviços alternativos mais huma
nos, menos estigmatizantes, menos violentos,
mais terapêuticos. A experiência italiana, por
exemplo, tem demonstrado a viabilidade e
factibilidade da extinção dos manicômios,
passados apenas dez anos de existência da
"Lei Basaglia". A inexistência de limites le
gais para o poder de seqüestro do dispositivo
psiquiátrico é essencial à sobrevivência do
manicômio enquanto estrutura de coerção.

No Brasil, os efeitos danosos da política
de privatização paroxística da saúde, nos anos
60 e 70, incidiram violentamente sobre a saú
de'mental, criando um parque manicomial
de quase 100.000 leitos remunerados pelo se
tor público, além de cerca de 20.000 leitos
estatais. A interrupção do crescimento desses
leitos é imperativa para o início efetivo de

uma nova política, mais competente, eficaz,
ética, de atendimento aos pacientes com dis
túrbio mentais.

Apesar de todas as dificuldades estruturais
e políticas, a rede psiquiátrica pública de
monstrou, a partir do início dos anos 80, ser
capaz de propor e sustentar novos modelos
de atendimento em saúde mental, que levem
em conta os direitos e a liberdade dos pacien
tes. Todos os planos e políticas, entretanto,
desde o paradigmático "Manual de Serviço",
do antigo INPS, em 1973, de que foi co-autor
o Prof. Luiz Cerqueira, pioneiro da luta anti
manicomial, não têm feito outra coisa senão
"disciplinar" e "controlar" a irrefreável e po
derosa r.ede de manicômios privados, impe
dindo, de fato, a formulação para a rede pú
blica, de planos assistenciais mais modernos
e eficientes.

Propõe-se aqui o fim desse processo de ex
pansão, que os mecanismos burocráticos e
regulamentos não lograram obter, e a cons
trução gradual, racional, democrática, cientí
fica de novas alternativas assistenciais. O es
pírito gradualista da lei previne qualquer fan
tasioso "colapso" do atendimento à loucura,
e permite à autoridade pública, ouvida a so
ciedade, construir racional e quotidianamen
te um novo dispositivo de atenção.

A problemática da liberdade é central para
o atendimento em saúde mental. Em vários
países (nos Estados Unidos exemplarmente),
a instância judiciária intervém sistematica
mente, cerceando o poder de seqüestro de
psiquiatra. No Brasil, da cidadania menos
que regulada, a maioria absoluta das mais
de 600.000 internações anuais são anônimas,
silenciosas, noturnas, violentas, na calada
obediência dos pacientes. A Defensoria PÚ
blica, que vem sendo instalada em todas, as
comarcas, deverá assumir a responsabilidade
de investigar sistematicamente a legitimidade
da internação-seqüestro, e o respeito aos di
reitos do cidadão internado.

A questão psiquiátrica é complexa, por
suas interfaces com a Justiça e o Direito, com
a cultura, com a filosofia, com a liberdade.
Se considerarmos toda a complexidade do
problema, esta é uma lei cautelosa, quase
conservadora. O que ela pretende é melhorar
- da única forma possível - o atendimento
psiquiátrico à população que depende do Es
tado para cuidar de sua saúde, e proteger,
em parté, os direitos civis daqueles que, por
serem loucos ou doentes mentais, não deixa
ram de ser cidadãos.

Sala das Sessões, de setembro de 1989.
- Deputado Paulo Delgado.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO N' 24.559,
DE 3 DE JULHO DE 1934

Dispõe sobre a assistência e proteção
à pessoa e aos bens dos psicopatas.

Art. I' A assistência a psicopatas e profi
laxia mental terá por fim:

a) proporcionar aos psicopatas tratamento
e proteção legal;
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b) dar amparo médico e social não só aos
predispostos a doenças mentais, como tam
bém aos egressos dos estabelecimentos psi
quiátricos;

c) concorrer para a realização da higiene
psíquica em geral e da profilaxia das psico
patias em especial.

Art. 2° Fica instituído um Conselho de
Proteção aos Psicopatas, com os seguintes
membros: um dos juízes de órgãos, o Juiz
de Menores, o Chefe de Polícia do Distrito
Federal, o Diretor-Geral da Assistência a Psi
copatas e Profilaxia Mental, o psiquiatra Di
retor do Serviço de Profilaxia Mental, os pro
fessores catedráticos das Clínicas Psiquiátri
ca, Neurológica, de Medicina Legal, Medi
cina Pública e Higiene da Universidade do
Rio de J:meiro, um representante do Instituto
da Ordem dos Advogados, por este escolhi
do, um representante da Assistência Judiciá
ria por ela indicado, e cinco representantes
de instituições privadas de assistência social,
dos quais um será o Presidente da Liga Brasi
leira de Higiene Mental e os demais desig
nad0s pelo Ministro da Educação e Saúde
Pública.

§ 19 O Presidente nato do Conselho é o
Ministro da Educação e Saúde Pública, ca
bendo a Vice-Presidência ao Diretor da As
sistência a Psicopatas.

Desta prescrição estão isentas as pensões
dos menores interditos e outros, que, priva
dos da direção de suas pessoas e da adminis
tração de seus bens, estejam sob tutela ou
curadoria, como o determina o art. 79 do cita
do decreto. (DO de 9-6-54.)

- Decreto n9 857, de 12 de novembro de
1851 - Explica o art. 20 da Lei de 30 de
novembro de 1841, relativo à prescrição da
dívida ativa e passiva da Nação.

Art. 59 Quanto o pagamento que se hou
ver de fazer aos credores for dividido por
prazo de meses, trimestres, ou semestres ou
anos, e se der a negligência da parte dos mes
mos credores, a prescrição se irá verificando
a respeito daquele ou daqueles pagamentos
parciais, que se forem compreendendo no
lapso dos 5 anos, de sorte que por se ter
perdido o direito a uma pagamento mensal
trimestral, semestral ou anual, não se perde
o direito aos seguintes, a respeito dos quais
ainda não tiver corrido o tempo da prescri
ção.

Art. 79 Os 5 anos não correm para a pres
crição:

19) contra aqueles que, dentro deles, ·não
puderem requerer nem por si nem por ou
trem; tais são os menores, os desassistidos,
e quaisquer outros que, privados da adminis
tração de suas pessoas e bens, estão sujeitos
à tutela ou curadoria. .

29) Quando a demora for ocasionada por
fato do Tesouro, Tesouraria ou Repartições,
a que pertença fazer a liquidação, e reconhe
cimento das dívidas e efetuar o pagamento.

§ 29 Ao Conselho incumbirá:
I - estudar os problemas sociais relacio

nados com a proteção aos psicopatas, bem'
como acoselhar ao Governo as medidas que
devem ser tomadas para benefício destes,

coordenando iniciativas e esforços nesse sen
tido;

II - auxiliar os órgãos de propaganda de
higiene mental e cooperar com organizações
públicas ou particulares de fins humanitários,
especialmente as instituições de luta contra
os grandes males sociais.

Art. 39 A proteção legal e a prevenção
a que se refere o art. 19 deste decreto, obede
cerão aos modernos preceitos da psiquiatria
e da medicina legal.

§ 19 Os psicopatas deverão ser mantidos
em estabelecimentos psiquiátricos públicos
ou particulares, ou assistência heterofamiliar
do Estado ou em domicílio, da própria família
ou de outra, sempre que neste lhes puderem
ser ministrados os necessários cuidados.

§ 29 Os menores anormais somente po
derão ser recebidos em estabelecimentos psi
quiátricos a eles destinados ou em seções es
peciais dos demais estebelecimentos desse gê
nero.

§ 39 Não é permitido manter doente com
distúrbios mentais em hospitais de clínica ge
raI, a não ser nas seções especiais de que
trata o parágrafo único do art. 49

§ 49 Não é permitido conservar mais de
três doentes mentais em um domicílio, obser
vando-se, porém, o disposto no art. 10.

§ 59 Podem ser admitidos nos estabeleci
mentos psiquiátricos os toxicômanos e os in
toxicados por substâncias de ação analgégica
ou entorpecente, por bebidas inebriantes,
particularmente as alcoólicas.

Art. 49 São considerados estabelecimen
tos psiquiátricos, para os fins deste decreto,
os que se destinarem à hospitalização de
doentes mentais e as seções operacionais com
o mesmo fim, de hospitais gerais, asilos de
velhos, casas de educação e outros estabeleci
mentos de assistência social.

Parágrafo único. Esses estabelecimentos
psiquiátricos, públicos ou particulares, deve
rão:

a) ser dirigidos por profissionais devida
mente habilitados, dispor de pessoal idôneo,
moral e profissionalmente, para os serviços
clínicos e administrativos, e manter plantão
médico permanente;

b) estarem convenientemente instalados
em edifícios adequados, com dependências
que permitam aos doentes completa separa
ção de sexos, conveniente distribuição, de
acordo também com as suas reações psicopá
ticas e a possibilidade de vida e ocupação
ao ar livre.

c) dispor dos recursos técniC{)s adequados
ao tratamento conveniente aos enfermos.

Art. 59 É considerado profissional habi
litado a dirigir estabelecimento psiquiátrico,
público ou particular, quem possuir o título
de professor de clínica psiqufátrica ou de do
cente livre desta clisciplina em uma das Facul
dades de Medicina da República, oficiais ou
oficialmente reconhecidas, ou quem tiver;
pelo menos, durante dois anos, exercido efe·
tivamente o lugar de psiquiatra ou de assis
tente de serviço psiquiátrico no Brasil ou no
estrangeiro,' em estabelecimento psiquiátrico
público ou particular, autorizado.

Art. 69 Quem pretender fundar estabele
cimento psiquiátrico deverá requerer ao Mi
nistro da Educação e Saúde Pública, a neces
sária autorização, anexando à petição os se
guintes documentos:

a) provas de que o estabelecimento preen
che as condições exigidas no parágrafo único
do art. 49

b) declaração do número de doentes que
poderá comportar;

c) declaração de que o mesmo observará
o regime aberto, ou misto, e receberá somen
te psicopatas ou também outros doentes, pre
cisando, neste caso, a inteira separação dos
locais reservados a uns e outros.

§ 19 Deferido o requerimento, se tiver
merecido parecer favorável da Comissão Ins
petora; recolher, o requerente, aos cofres pú
blicos a taxa anual de fiscalização estipulada
pelo Governo, de acordo COM a alínea b deste
artigo.

§ 29 Quando a direção de um estabele
cimento psiquiátrico pretender aumentar a
lotação dos doentes, submeterá ao Ministro,
devidamente informado pela Comissão Ins
petora, e respectiva Repartição de Engenha
ria, a documentação comprobatória de que
as novas construções permitirão o acréscimo
requerido.

§ 39 Todos so documentos e planos rela
tivos à fundação e ampliação de qualquer es
tabelecimento psiquiátrico particular, deve
rão ser sempre conservados, por forma a per
mitir à Comissão Inspetora o respectivo exa
me, quando entender conveniente.

Art. 79 Os estabelecimentos psiquiátri
cos públicos dividir-se-ão, quanto ao regime,
em abertos, fechados e mistos.

§ 19 O estabelecimento aberto ou a parte
aberta do estabelecimento misto, destinar
se-á a receber:

a) os psicopatas, os toxicômanos e intoxi
cados habituais referidos no § 59 do art. 39

que necessitarem hospitalização;
b) os psicopatas, os toxicômanos e intoxi

cados habituais, que, para tratamento, por
motivo de seu comportamento ou pelo estado
de abandono em que se encontrem, necessi
tarem de internação e não a recusarem de
modo formal:

c) os indivíduos suspeitos de doença men
tal que ameaçarem a própria vida ou a de
outrem, pertubarem a ordem ou ofenderem
a moral pública e não protestarem contra sua
hospitalização; .

d) os indivíduos que, por determinação ju
dicial, devam ser internados para avaliação
de capacidade civil.

§ 29 O estabelecimento fechado, ou a
parte fechada do estabelecimento misto, aco
lherá:

a) os toxicômanos e intoxicados habituais
e os psicopatas ou indivíduos suspeitos, quan
do não possam ser mantidos em estabeleci
mentos psiquiátricos ou os que, por suas
ações perigosas, não devem permanecer em
serviços abertos;

b) os toxicômanos e intoxicados hábituais
e os psicopatas ou indivíduos suspeitos cuja
internaçiio for determinada por ordem judi-
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cial ou forem enviados por autoridade policial
ou militar com a nota detido ou à disposição .
de autoridade sanitária.

§ 3' Nos casos de simples suspeitos de
afecção mental serão devidamente interna
dos em seções próprias antes da internação
definitiva.

Art. 8' A fim de readaptar à vida social
os psicopatas crônicos, tranqüilos e capazes
de viver no regime da família, os estabeleci
mentos psiquiátricos públicos poderão man
ter nos seus arredores um serviço de assis
tência heterofamiliar.

Art. 9' Sempre que, por qualquer moti
vo, for inconveniente a conservação do psico
pata em domicílio, será o mesmo removido
para estabelecimento psiquiátrico.

Art. 10. O psicopata ou indivíduo sus
peito que atentar contra a própria vida ou
de outrem, perturbar a ordem ou ofender
a moral pública, deverá ser recolhido a esta
belecimento psiquiátrico para observação ou
tratamento.

Art. 11. A internação de psicopatas, to
xicômanos e intoxicados habituais em estab,e
lecimentos psiquiátricos, públicos ou particu
lares, será feita:

a) por ordem judicial ou a requisição de
autoridade policial;

b) a pedido do próprio paciente ou por
solicitação do cônjuge, pai ou filho ou paren
te até o 4' grau, inclusive, e, na sua falta,
pelo curador, tutor, diretor de hospital civil
ou militar, diretor ou presidente de qualquer
sociedade de assistência social, leiga ou reli
giosa, chefe de dispensário psiquiátrico ou
ainda por algum interessado, declarando a
natureza das suas relações com o doente e
·as raízes determinantes da sua solicitação.

§ I' Para a internação voluntária, que so
mente poderá ser feita em estabelecimento
aberto ou parte aberta do estabelecimento
misto, o paciente apresentará por escrito o
pedido ou declaração de sua aquiescência.

§ 2' Para a internação por solicitação de
outros será exigida a prova de maioridade
do requerente e de ter se avistado com o
internado há menos de 7 dias contados da
data do requerimento.

§ 3' A internação do Manicômio Judiciá
rio far-se-á por ordem do juiz.

§ 4' Os pacientes, cuja internação for re
quisitada pela autoridade policial, sem atesta
ção médica, serão sujeitos a exames na Seção
de Admissão do Serviço de Profilaxia Mental,
que expedirá, então, a respectiva guia.

Art. 12. Serão documentos exigidos pa
ra toda internação, salvo nos casos previstos
neste decreto: atestado médico, que será dis
pensado somente quando se tratar de ordem
judicial, ou certificado de idoneidade do in
ternado_

§ I' O atestado médico poderá ser substi
tuído po,r guia do médico da Seção de Admis
são do Serviço de Profilaxia Mental, do chefe
de qualquer dispersário da Assistência a Psi
copatas e Profilaxia Mental ou do médico
do respectivo hospital.

§ 2' Não poderá lavrar o atestado ou a
guia de que trata este artigo o médico que:

a) não tiver diploma registrado na Dire
toria Nacional de Saúde e Assistência Médi
co-Social;

b) requerer a internação;
c) por parente consangüíneo ou afim em

linha reta ou colateral até 2' grau, inclusive,
do internando;
. d) for sócio comercial ou industrial do in
ternando.
. § 3' Esses atestados ou guias só terão va
lor se apresentados dentro 15 dias, a contar
da data em que tiverem sido firmados, e não
poderão ser concedidos senão dentro dos pri
meiros oito dias após o último exame do pa
ciente.

§ 4' Esses documentos deverão declarar
quais as perturbações psíquicas ou manifes
~ações suspeitas do paciente, que justifiquem
a necessidade ou conveniência de sua inter
nação.

§ 5' O certificado de identidade deverá
Conter nome, filiação, nacionalidade, idade,
cor, profissão, estado civil, residência, e ou
tros esclarecimentos que também possam ser
vir para a respectiva comprovação.

Art. 13. A admissão do enfermo prove
niente de outro estabelecimento psiquiátrico
s6 poderá efetuar-se se o requerente apre
sentar:

I - cópia legalizada dos documentos
da primeira admissão;

II - atestado do estabelecimento don
de provier o doente, afirmando que o mesmo
continua com a necessidade de tratamento
em estabelecimento psiquiátrico e declaran
do qual o seu regime de hospitalização.

Parágrafo único. Na falta dessa docu
mentação comprobatória, deverão ser obser
vadas as exigências estabelecidas para a pri
meira internação.

Art. 14. Nos casos urgentes, em que se
tornar necessário, em benefício do paciente
ou como medida de segurança pública, pode
rá ele ser recolhido, sem demora, a estabele
cimento psiquiátrico, mediante simples ates
tado médico, em que se declare quais os dis
{úrbios mentais justificativos da internação
imediata.

Parágrafo único. O certificado de identi
dade e o requerimento do representante do
doente deverão, porém, ser apresentados no
prazo de 48 horas.

Art. 15. Todo estabelecimento psiquiá
trico deverá inscrever em livro rubricado pela
Comissão Inspetora o nome, filiação, nacio
nalidade, naturalidade, cor, profissão, estado
civil e residência do indivíduo admitido, data
da sua entrada, todos os documentos relati
vos à internação e nome e residência das pes
soas por ele responsáveis.

Art. 16. Uma vez hospitalizado, deverá
o paciente ser imediatamente examinado pe
lo médic.o de plantão, que redigirá uma nota
clínica, tão minuciosa quanto possível, visan
do o estado somático e mental do internado
e fazendo, especialmente, ressaltar a natu
reza das suas reações perigosas evidentes ou
previsíveis.

Art. 17. A observação de cada hospita
lizado deverá ser mantida sempre em dia,

com o histórico de sua afecção e a exposição
do tratamento seguido.

Art. 18. No caso de sua transferência da
parte aberta para a fechada do mesmo estabe
lecimento, será exigida guia do médico de
serviço, que contenha as informações forne
cidas pelo doente e pela família, os dados
resultantes do exame psíquico somático, bem
como os motivos que justifiquem essa mu
dança de regime.

Art. 19. Ao psicopata, toxicômano ou
intoxicado habitual, internado voluntaria
mente em serviço aberto, será, imediatamen
te, concedida alta, quando a pedir, salvo o
caso de iminente perigo para o mesmo, para
outrem ou para a ordem pública.

Parágrafo único. Negada a alta, o diretor
do estabelecimento enviará um relatório à
Comissão Inspetora, expondo as razões da
recusa.

Art. 20. Não poderá permanecer em es
Jabelecimento especial aberto, fechado ou
misto, qualquer paciente, depois de conce
dida a alta pelo médico assistente, com exce
ção dos internados judiciais, dos que forem
enviados com a nota de detidos pelas autori
dades policiais ou militares, e dos que forem
internados pelas corporações militares. A al
ta será imediatamente comunicada, para os,
devidos fins, às respectivas autoridades, que
deverão providenciar, sem demora, sobre a
retirada do paciente.

Art. 21. -Salvo o caso de iminente perigo
para a ordem pública, para o próprio paciente
ou para outrem, não será recusada a retirada
do internado em qualquer estabelecimento
quando requerida:

a) pela pessoa que pediu a internação;
b) por cônjuge, pai ou filho ou outro pa

rente de maioridade até o 4' grau, inclusive,
na falta daqueles;

c) por curador ou tutor.
§ l' O requerente deverá responsabili

zar-se pelo tratamento e cuidados exigidos
pelo estado mental do paciente_

§ 2' Quando as pessoas acima referidas
divergirem relativamente à retirada, será esse
fato comunioado à Comissão Inspetora para
decidir.

§ 3' Quando for redusada a retirada, o
diretor do estabelecimento comunicará, ime
diatamente à Comissão Inspetora os motivos
da recusa.

§ 4' Quando o juiz ordenar a saída do
paciente que apresente manifesto perigo para
a ordem pública, para si próprio ou para ou
trem, o diretor do estabelecimento deverá
antes ponderar àquela autoridade a inconve
niência do cumprimento da ordem, aguar
dando nova determinação.

Art. 22. O diretor do estabelecimento,
quanda a alta não se justificar, poderá; após
informe do médico assistente sobre o estado
do psicopata, conceder-lhe licença pelo prazo
máximo de seis meses, se for requerida.

§ I' O médico assistente poderá conce
der licença de experiência clínica, até seis
meses, justificada a concessão por qualquer
dos motivos seguintes:
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I - promov~r a experiência de reintegra
ção no meio social ou familiar;

11 - promover J't.influência curativa, quer
em relação às perturbações mentais, quer e.JIl
relação a doenças intercorrentes por mudan
ças de clima, regime ou hábito;

111 - averíguar o estado de cura definitiva,
colocando o licenciado em condições de am
plo exercício de sgas faculdades intelectuais
e morais;

IV - precavê-lo contra a eventualidade de
contágio mental iminente, dada a sua predis
posição individual e a necessidade de sub
traí-Ia à residência em comum que possa
agravar o seu estado psíquico.

. § 2" Quer a licença requerida, quer a cte
experiência, dispensarão as formalidades de
reentrada, salvo se esta não se realizar findo
o respectivo prazo.

§ 3'.' Quando não houver inconveniente,
o médico assistente poderá prorrogar a licen
ça e neste caso subsistirá válida por igual tem
po a primeira matrícula.

Art. 23. Qualquer psicopata evadido de
estabelecimento público ou particular. pode
rá ser readmitido. independentemente de no-o
vas formalidades, antes de decorridos mais
de trinta dias de sua fuga, persistindo os moti
vos de anterior admissão.

Art. 24. O diretor de qualquer estabele
cimento pisiquiátrico aberto, fechado ou mis
to, enviará mensalmente à Comissão Inspe
tora um boletim do movimento de entradas
e saídas. do mês anterior, devendo também
comunicar-lhe, com brevidade. todas as ocor
rências importantes verificadas no mesmo es
tabelecimento.

Art. 25. O serviço de profilaxia mental
destina-se a concorrer para a realização da
profilaxia das doenças nervosas e mentais
promovendo o estudo das causas destas doen
ças no Brasil, e organizando"se como centro
especializado da vulgarização e aplicação dos
preceitos de higiene preventiva.

§ I" Para segurança dessas finalidades, o
Governo providenciará no sentido de serem
submetidos a exame de sanidade os estran-'
geiros que se destinarem a qualquer parte

.do território nacional, e os que requerem na-
turalização, sendo que, neste caso, o exame
deverá precisar, expecialmente, o estado
neuromental do requerente.

§ 2" Os portadores de qualquer doença
mental, ou nervosa, congênita ou adquirida: .
não sendo casados com brasileiros natos ou
não tendo filhos nascido no Brasil, poderão

.ser repatriados mediante acordo com os Go
vernos dos respectivos países de origem.

Da Proteção à Pessoa e Bens dos Psicopatas
Art.26. Os pisicopatas, assim declarados

por perícia médica processada em forma re
gular, são absoluta ou relativamente incapa
zes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil.

Parágrafo único. Supre a incapacidade
pelo modo instituído na legislação civil ou
pelas alterações constantes do presente de
creto.

Art. 27. A proteção do doe~t.e mental·
é assegurada pelos cuidados de pessoa da fa-

mllia. do responsável legal ou do médico dire
tor do estabelecimento em que estiver inter
nado.

§ I" O psicopata recolhido a qualquer es
tabelecimento. até 90 dias de internação, ne
nhum ato. administração ou disposição de
bens poderá praticar senão por intermédio
das pessoas referidas no art. 454 do Código
Civil. com prévia autorização judicial. quan
do for necessária.

§ 2" Findo o referido prazo, se persistir
a doença mental e o psicopata tiver bens.
rendas ou pensões de qualquer natureza, ser
Ihe-á nomeado, pelo tempo não excedente
de dois anos, um administrador provisório,
salvo se ficar provada a conveniência da inter
dição imediata com a conseqüente curatela.

§ 3'.' Decorrido o prazo de dois anos e
não podendo o psicopata ainda assumir a di
reção de sua pessoa e bens. ser-lhe-á decre
tada pela autoridade judiciária competente
e respectiva interdição promovida obrigato
riamente pelo Ministério Público, se dentro
de 15 dias não o for pelas pessoas indicadas
no art. 447, n'" I e I do Código Civil.

§ 4" As medidas previstas neste artigo,
salvo a de interdição, serão promovidas em
segredo de Justiça.

Art. 28. Ao administrador provisório.
bem como ao curador. poderá o Juiz abonar
uma remuneração razoável, tendo sempre em
vista a natureza. a extensão dos encargos e
as possibilidades econôm'icas do psicopata.

§ I" O administrador provisório e o cura
dor são obrigados a prestar contas trimestral
mente. sob pena de destituição. ex offieio,
à autoridade judiciária competente. contas
que deverão ser devidamente documentadas
e acompanhadas de exposição detalhada so
bre o desempenho das funções, o estado e
a situação dos bens do psicopata. salvo o caso
do art. 455 do Código Civil.

§ 2" A administração provisória e a cura
tela cabem às pessoas designadas nO.art. 454
do Código Civil.

§ 3" No despacho que nomear o adminis
trador provisório ou na sentença que decretar
a interdição, o juiz, tendo em conta o estado
mental do psicopata, em face das conclusões
da perícia médica determinára os limites da
ação do administrador provisório ou do cura
dor, fixando assim a incapacidade absoluta
ou relativa do doente mental.

§ 4" Da decisão que decretar, ou não, a
administração provisória ou a curatela, cabe
rá recurso de agravo de instrumento.

Art. . 29. Os pisicopatas egressos dos es
tabelecimentos psiquiátricos da Assistência
a Psicopatas e Profilaxia Mental, bem como
os' atendidos nos seus dispensários psiquiá
tricos e que não tiverem sido internados, se
rão amparados e orientados pela seção de
Assistência Social do Serviço de Profilaxia
Mental.

Art. 30. Será permitido a qualquer pes
soa mantida em domicílio ou internada em
estabelecimento psiquiátrico, público ou par
ticular. reclamar a queIl! de direito, por si
ou por outros, novo exame de sanidade men
tal, o qual, no último caso, não poderá ser
feito por médicos do estabelecimento em que

a pe3soa se achar.
Art. 3I. A correspondência dos interna-,

dos dirigida a qualquer autoridade, não pode
rá ser violada pel0 pessoal do estabelecimen
to, o qual será obrigado a fazê-Ia seguir o
seu destino. sem procurar conhecer do con- .
teúdo da mesma.

Art. 32. Para o fim de zelar pelo fiel
cumprimento dos artigos do presente decreto
4ue visam assegurar aos psicopatas o bem
estar, a assistência. o tratamento, o amparo
e a proteção legal, fica constituída no Distrito
Federal. uma Comissão Inspetora. composta
de um juiz de direito que scrá o seu presi
dente, de um dos curadores de órgãos e de
um psiquiatra do quadro da Diretoria Geral
de Assistência a Psicopatas e Profilaxia Men
tal. todos escolhidos pelo Governo, sávindo
em comissão.

§ 1" Junto à Comissão Inspetora servirá
como secretário um funcionário do Ministé
rio da Educação e Saúde Pública. designado
pelo Ministro.

§ 2" Nos estados a Comissão Inspetora
é constituída do Procurador da República,
do juiz federal de um psiquiatra ou de um
médico que se tenha revelado cultor desta
especialidade nomeado pelo governo do esta
do.

§ 3" Para os estabelecimentos particula
res. as infrações dos preceitos deste decreto
serão punidas com multa de Cr$ 200,00 a
Cr$ 2.000,00. imposta pela Comissão Inspe
tora no Distrito Federal e pela dos estados,
sem prejuízo de outras penalidqdes previstas
no Código Penal.

§ 4" No caso de reincidência da direção
de estabelecimento particular, poderá ser
cassada pelo Ministro da Educação e Saúde
Pública a autorização para o seu funciona
mento, mediante proposta da Comissão Ins
·petora.

§ 5'-' Na falta de pagamento da multa que
deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional
dentro do prazo de 5 dias. será ela cobrada
executivamente, como renda da União.

Art. 33. Quando o paciente. internado
em qualquer estabelecimento psiquiátrico,
for possuidor de bens ou receber rendas ou
pensões de qualquer natureza, não tendo tu
tor ou curador. a respectiva direção comuni
cará, sem demora. esse fato à Comissão Ins
petora, para que esta providencie no sentido
de acautelar aquele patrimônio. na confor
midade das disposições do presente decreto.

Art. 34. Revogam-se as disposições em
contrário .

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JYSnçA

EDEREDAÇAO
I - Relatório

Este projeto visa coibir a construção de
novos hospitais psiquiátricos públicos bem
como a contratação, pelo setor governamen
tal, de novos leitos em hospitais psiquiátricos.
Outrossim, fixa normas para que as adminis
trações regionais de saúde (secretarias esta
duais, comissões regionais e locais, secreta
rias municipais) elaborem seus planos para
esse tipo de atendimento médico.' Também _
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oferece disciplina legal para a internação psi
quiátrica compulsória estabelecendo que dela
será obrigatoriamente informado o Defensor
Público ou outra autoridade judiciária desig
nada.

Na justificativa, o autor salienta qlie o hos
pital psiquiátrico especializado demonstrou
ser recurso inadequado para o atendimento
de pacientes com distúrbios mentais. Seu
componente gerador de doença mostrou ser
sUEerior aos benefícios que possa trazer.

E o relatório.

II - Voto do Relator

A matéria é da competência legislativa con
corrente, cabendo à lei federal fixar normas
gerais sobre o tema (art. 24, inciso XII e
parágrafo único). A atribuição é do Congres
so Nacional, com posterior manifestação do
Presidente da República e a elaboração de

, lei ordinária está prevista no processo legisla
tivo (arts. 48, caput, e 59, inciso I1I). A inicia
tiva, por parte de parlamentar federal, é legí
tima (art. 61, caput). Estão, assim, atendidos
os pressupostos constitucionais para a admis
sibilidade desta proposição.

Quanto à técnica legislativa, cabe corrigir
pequeno erro existente no art. 4": a menção
deve ser feita ao Decreto n" 24.559, de 3 de
julho de 1934 e não, conforme ali consta;,
ao decreto-lei de mesmo número e data. E
que, à época, o Presidente da República legis
lava através de decretos sendo que a Consti
tuição somente viria a ser promulgada pouco
depois, em data de 16 de julho do mesmo
ano.

Diante do exposto, voto pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa[
(com emenda) deste Projeto de Lei n",
3.657/89.

Sala da Comissão, 4 de abril de 1990. 
Deputado Barlan Gadelha Relator.

EMENDA
Ao Projeto de Lei n" 3.657, de 1989

Substitua-se, no art. 4" do projeto, a refe
rência a "Decreto-Lei n" 24.559, de 317/1934"
por" Decreto n" 24.559, de 3 de julho de
1934".

Sala da Comissão, 4 de abril de 1990. 
Deputado Barlan Gadelha, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, com emenda, do Projeto de Lei n'
3.657, de 1989, nos termos do parecer do
relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputá-,
dos: Theodoro Mendes, Presidente; Márip
Assad e José Dutra, Vice-Presidentes; Agas
siz Almeida, ArnaJdo Moraes, Harlan Gade
lha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Men
des Ribeiro, Nelson Jobim, Nils0!1 Gibson,
Renato Vi3Jilna, Horácio Ferraz, José Tho
maz Nonô, N,[essias Góis, Oscar Corrêa, Paes
Landim, M~ma São fhiago, Arnaldo Mar
tins, Gonzagla Patriota, Dionísio Hage, Ibra
him Abi-Ackel, Marcos Formiga, José Ge
noíno, José 1'f1aria Eymael, Joaquim Haickel,

Antônio de jesus, Ivo Cers6simo, Jesualdo
Cavalcanti, Aloysio Chaves, Jesus Tajra, Jor
ge Arbage, Lysâneas Maciel, Adylson Motta,
Roberto Jefferson e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 4 de abril de 1990. 
Deputado Theodoro Mendes, Presidente 
Deputado Harlan Gadelha, Relator.

EMENDA ADOTADA PELA COMIS-
SÃO

Substitua-se no art. 4" do projeto a refe
rência a "Decreto-Lei n" 24.559, de 3/7/1934"
por "Decreto n' 24.559, de 3 de julho de
1934".

Sala da Comissão, 4 de abril de 1990. 
Deputado Theodoro Mendes, Presidente 
Deputado Harlan Gadelha, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

I - Relatório
O projeto do eminente Deputado Paulo

Delgado traa de um assunto que tem incomo
dado sobremaneira o setor de saúde no País,
pela sua reconhecida ineficácia e pela magni
tude de erros nele contidos.

É estranhável que práticas reconhecida
mente retrógadas, autoritárias, que ferem
frontalmente o direito à cidadania, que agem
com manifesta truculência e que, conseqüen
temente, não levam a nenhum tipo de bene
fício, tenham permanecido imutáveis por to
dos estes longos anos, desde que se implantou
no País o tratamento manicomial para os pa
cientes psiquiátricos.

Na realidade, o tratamento se baseia no
confinamento desses pacientes e na sua total
alienação, afastando-os totalmente da socie
dade como se fossem párias e não pacientes
em condições de apresentarem melhoras de
seu estado patológico e mesmo a cura.

Outros países têm experimentado diferen
tes tipos de tratamento, com resultados muito
mais safisfatórios.

A própria Itália, além de vários outros paí
ses, citado pelo autor do projeto, inovou com
a Lei "Basaglia" criando alternativas que já
se mostraram perfeitamente viáveis.

A tendência universal é, inequivocamente,
a substituição do tratamento manicomial por
formas mais brandas e eficazes para os pa
cientes psiquiátricos.

O projeto ora analisado, apesar de brando,
caminha nesta direção. O seu caráter gradua
lista permite que as Administrações Regio
nais de Saúde disponham do prazo de um
ano para a reorganização do Sistema Assil;
tencial. Por sua vez, os hospitais psiquiátricos
já existentes não terão o seu funcionamento
interrompido, uma vez que o projeto regula
menta apenas a criação de novos leitos.

Na avaliação do projeto procurei várias
fontes de informação, todas em revistas espe
cializadas, cujas opiniões variaram desde ilus
tres pacientes até a opinião de especialistas
renomados.

Cito, inicialmente, o grande escritor Lima
Barreto em seu livro "Cemitério de Vivos
- 1920": "Amaciando um pouco, timndo
dele a brutalidade do acorrentamento, das
surras, a superstição de rezas, exorcismos,

bruxarias, etc.: o nosso sistema de tratamento
da loucura ainda é o da Idade Média: o se
qüestro". Diz ainda o escritor que viveu a
infeliz experiência de internação em hospitais
psiquiátricos:

"Entrei para o Pinel, para a secção dos
pobres, dos sem-ninguém, para aquela em
que a imagem do que a desgraça pode sobre
a vida dos homens é mais formidável e mais
cortante." E, em seguida: "Pela primeira vez.
fundamentalmente, eu senti a desgraça e o
desgraçado. Tinha perdido toda a proteção
social, todo o direito sobre o meu próprio
corpo. Era assim como um cadáver no anfi
teatro de anatomia". (Revista Informação
Psiquiátrica - Ano 11 - VoI. 11- n" I1I).

O Professor CI6vis Martins, livre docente
da Clínica Psiquiátrica da Faculdade de Medi
cina da USP e Presidente da Associação Lati
no-Americana de Psiquiatria, faz as seguintes
considerações sobre hospital psiquiátrico:

"Os velhos manicômios têm o seu destino
traçado. Os maiores esforços e as melhores
intenções no sentido de humanizá-los e adap
tá-los às exigências do tratamento psiquiá
trico fracassaram diante da impenetrabilida
de de seus muros, da frieza de suas paredes,
e da miséria de suas instalações. Constituem
em toda parte problema indissolúvel, sorve
douro de recursos e constante motivo de críti
ca da própria sociedade que os mantêm. A
única solução para eles é a demolição pura
e simples. Mesmo a suntuosidade de alguns
não lhes tira, a frieza assencial e o aspecto
de prisão dos velhos asilos nos quais se inspi
raram".,

Mais adiante afirma o mesmo autor: "Um
exame do perfil nosofráfico dos pensionistas
permanentes ou da rotatividade dos leitps
ocupados desses hospitais. mostra a cristal,in!!:
ineficácia desses estabelecimentos COmO
meio de tratamento .. A maioria dos doentes
chamados crônicos, está lí abandonada pela
comunidade. constituindo figuras marginais,
fora do alcance qa atenção médica ou readap- ,
tadora. São antes ,existências fixadas em con
dições sub-humílnas de vida, mortos-vivos,
esperando Godot". ,

Logo em seguida afirma: "O doente. I111(00tal
que necessita de hospitalização deve ser trata
do num hospital-geral, tal qual o cardíaco,
o operado. o acidentado. A Unidade ou Ser
viços de Psiquiatria num hospital-geral deve
ser um prolongamento ou uma clínica espe
cializada como todas as existentes no estabe
lecimento, delas se distinguindo apenas pelas
peculiaridades mínimas, por que cada uma
das outrs também se individualizam. São es
tes serviços psiquiátricos que deveriam existir
obrigàtoriamente em todos os hospitais-ge
rais, os que um dia substituirão o velho mani
cômio". (Revista Atualidades Médicas - Su
plemento: Psiquiatria Atual - VoI. VIII 
n" VI).

Artigo intitulado "Reformulação da Assis
tência Psiquiátrica - Realidade Atual e Pers
pectivas", de Carmem Tuma Rotta, Elisa da
Silva Feitosa e outros colaboradores, tece os
seguintes comentários:

"1' O doente necessita de um ambiente
que por si só ajude a reintegração.
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2'.' Na maioria dos casos a vida na comuni
dade é preferível à vida institucionalizada.

3'" Só uma equipe bem estruturada pode
executar um trabalho compatível com a recu
peração do doente mental, assim como facili
tar sua reintegração na familia e sociedade,
uma vez que possa entender os processos
dessa internação". (Revista Jornal Brasileiro
de Psiquiatria - Vol. 31- n'! 2 - março/a
briIlI982).

A Professora Magda Waissman, no traba
lho intitulado "A responsabilidade da Previ
dência Social na área da Saúde Menta]", de
clara que: "O Plano Conasp desdobrou-se
em 1983 no Programa de Reorientação da
Assistência Psiquiátrica, que preconizava
além da ênfase no setor público, o término
gradual dos leitos psiquiátricos. através do
descredenciamento dos macro-hospitais e re
distribuição dos leitos hospitalares de acordo
com critérios de regionalização e cobertura
assistencial; a integração programática entre
Inamps, MS/Dinsam e Secretarias Municipais
e Estaduais de Saúde; o desenvolvimento de
uma rede eficiente de recursos extra-hospi
talares; a capacitação de recursos humanos
na área de saúde mental e o desenvolvimento
de mecanismos participativos dos usuários do
Sistema".

É o relatório.
11 - voto do Relator

Gl Projeto, como se vê, encontra respaldo
em opiniões das mais abalizadas, tanto no
que diz respeito aos hospitais Psiquiátricos
existentes quanto às alternativas propostas.

Não há dúvida, segundo meu entendimen
to, no benefício que o Projeto poderá trazer
à Psiquiatria Brasileira em geral, e aos pa
cientes psiquiátricos em particular cujo, tra
tamento obedecerá critérios humanitários e
científicos muito mais adequados, preservan
do-se ainda o direito que todos têm à cida
dania.

Pelas razões expostas. voto favorável ao
Projeto n" 3.657/89.

Brasilia, 5 de junho de 1990. - Deputado
Carlos Mosconi, Relator.

EMENDA DE PLENÁRIO
Ao Projeto de Lei n" 3.657/89

"Dispõe sobre a extinção progressiva
dos manicômios e sua substituição por
outros recursos assistenciais e regulll
menta a internação psiquiátrica compul
sória. "

Acrescente-se ao art. 1'" o seguinte pará
grafo único:

"Parágrafo único. Qualquer exce
ção. determinada por necessidade regio
nal, deverá ser objeto de Lei Estadual."

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. 
Deputado Lúcio Alcântara.

IH - Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Famí

lia, em reunião realizada em 6 de junho de
1990, aprovou unanimemente o parecer favo
rável, com emenda, do Relator Deputado
Carlos Mosconi, ao Projeto de Lei n"
3.657/89, de autoria do Deputado Paulo Del-

gado, que "dispõe sobre a extinção progres
siva dos manicômios e sua substituição por
outros recursos assistenciais e regulamenta
a internação psiquiátrica compulsória".

Compareceram os Senhores Deputados:
Joaquim Sucena, Presidente; Jorge Uequed.
Vice-Presidente; Carlos Mosconi. Relator;
Genésio Bernardino, Ivo Lech. Raimundo
Rezende. Rita Camata, Erico Pegoraro, Gil
berto Carvalhó, Jofran Frejat, Orlando Pa
checo. Ruy Nedel, Nelson Aguiar. Floriceno
Paixão. Lúcio Alcântara. Arnaldo Faria de
Sá, José Carlos Coutinho, Benedita da Silva,
Borges da Silveira e Abigail Feitosa, mem
bros titulares; Célio de Castro, Eduardo Mo
reira, José Queiroz, Nelson Seixas, Carlos
Cardinal. Ervin Bonkoski e Edmilson Valen
tim. membros suplentes.

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. 
Deputado Joaquim Sucena, Presidente 
Deputado Carlos Mosconi. Relator.

EMENDA ADOTADA PELA COMIS-
SÃO

Acrescente-se ao artigo I" o seguinte pará
grafo único:

"Parágrafo único. Qualquer exce
ção, determinada por necessidade regio
nal. deverá ser objeto de Lei Estadual."

Deputado Joaquim Sucena. Presidente 
Deputado Carlos Mosconi, Relator.

PROJETOS APRESENTADOS
PROJETO DE LEI N" 5.341, DE 1990

(Do Sr. José Serra)

Dá nova redação a dispositivos da Lei
n" 8.018, de 11 de abril de 1990, que "dis
pôe sobre criação de Certificados de Pri
vatização e dá outras provid~ncias".

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Econo
mia, Indústria e Comércio; e çle Finanças
e Tributação - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O inciso I do art. 3'" da Lei n"

8.01R, de 11 de abril de 1990, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 3'.' ..

I - o valor de face será corrigido por
100% (cem por cento) da correção mo
netária até a data da primeira oferta de
ações de empresas públicas ou de socie
dades de economia mista, passíveis de
serem adquiridas mediante entrega des
tes Certificados;"

Art. 2" O art. 4'.' da Lei n" 8.018, de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4" Findo o prazo de dez anos,
a contar de 16 de março de 1990. o Te
souro Nacional resgatará a diferença en
tre o valor total corrigido dos Certifi
cados de Privatização emitidos e o valor
total corrigido das ações de empresas pú
blicas e de sociedades de economia mis
ta. colocadas à venda no período e passí
veis de serem adquiridas mediante entre
ga desses certificados.

§ 1" No cálculo da diferença a que
se refere este artigo, considerar-se-á:

I - para as ações oferecidas e não ad
quiridas pelos detentores de Certificados
de Privatização, o seu valor patrimonial
na data em que elas forem colocadas à
venda pela primeira vez, corrigido na
forma do parágrafo seguinte;

11 - para as ações vendidas, o seu va
Iar de venda. corrigido na forma do pará
grafo seguinte.

§ 2" Para efeito do disposto neste ar
tigo. a correção monetária será medida:
1-para os Certificados de Privatiza

ção. pela variação do BTNF entre a data
de emissão do Certificado e o dia 15 de
março de 2000;

11 - para as ações, pela variação do
BTNF entre as datas em que elas, pela
primeira vez. forem colocadas à venda
e o dia 15 de março de 2000.

§ 3" O valor de resgate por Certifi
cado de Privatização não utilizado na
forma prevista no art. 2" desta lei, será
definido pelo quociente entre o montan
te calculado conforme o disposto no ca
put deste artigo e a quantidade destes
Certificados."

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

Justificação
O processo de privatização programado

pelo governo Collor persegue o duplo obje
tivo de reduzir tanto a intervenção direta do
Estado na economia como as pressões das
empresas estatais deficitárias e mal-adminis
tradas sobre o Tesouro, e. daí. sobre o déficit
público.

Além da redução dessas pressões, a venda
das estatais permitirá a geração de recursos
adicionais que poderão ser utilizados tanto
para amortizar parcela da dívida pública fede
ral (economizando pagamento de juros) co
mo para permitir a retomada do investimento
público. que, apesar de tâo execrado, é essen
cial ao desenvolvimento econômico e social
do País.

Para viabilizar o deslanche da privatização,
o governo criou os interessantes Certificados
de Privatização (CPs). títulos de emissão do
Tesouro com utilização restrita ao pagamento
de ações de empresas do setor público que
venham a ser desestatizadas. Tais títulos de
veriam ter uma característica importantíssi
ma para motivar a compra de ações de empre
sas estatais: a correção monetária decrescen
te do seu valor de face, ou seja. seriam papéis
"biodegradáveis".

Assim, o governo pretendia que, a partir
da data da primeira oferta de ações adqui
ríveis com o uso dos CPs, o percentual de
correção monetária a ser aplicado (variação
do BTNF) seria reduzido em um ponto per
centual ao mes, por um prazo de 40 meses,
a partir do qual a variação mensal do valor
dos títulos ficaria restrita a 60% da correção.

Entretanto, um engano de redação no dis
positivo específico da lei de criação dos CPs,
praticamente retirou essa característica espe
cial dos títulos. De acordo com art. 3". inciso
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I, da Lei n" 8.018, de abril de 1990, o valor
de face será corrigido poi 100% da correção
monetária, até a data da primeira oferta de
ações de "empresa pública".

Acontece que o termo "empresa pública"
se restringe àquelas onde a União detém
100% do capital social. Exclui, portanto, as
sociedades de economia mista, como a Usimi
rias, a C.S. Tubarão, a Cosipà, etc. Isso está
colocado, explícita ou implicitamente, em vá
rios documentos legais, inclusive em artigos
da própria Constituição Federal.

Ora, a privatização de parcela do capital
social de uma "empresa pública" obrigaria
a sua imediata transformação em "sociedade
de economia mista", o que, salvo melhor juí
zo, exige aprovação por lei específica (art.
37, inciso XIX, da Constituição Federal).
Além disso, as características das empresas
públicas hoje existentes (BNDES, Caixa
Econômica Federal, Embrapa, Geipot etc.)
não encorajam sua privatização. Por sinal,
nenhuma delas foi até agora mencionada co
mo privatizável. Assim sendo, se for mantido
o texto legal vigente, os CPs terão correção
plena, perdendo, portanto, a característica
indutora para sua troca por ações de estatais.

Há outras falhas importantes de redação
na lei de criação dos Certificados de Privati
z'lção, que, inclusive, podem terminar sendo
lesivas ao Tesouro Nacional. O art. 4" da cita
da lei estabelece que, em 16 de março do
ano 2000, o Tesouro Nacional ficará obrigado
a resgatar a diferença entre o valor total dos
CPs emitidos, com correção monetária inte
grai, e o "valor total de aquisição" das ações
de "empresas públicas" passíveis de serem
adquiridas por estes títulos.

A intenção do governo, ao que parece, foi
devolver, ao final de dez anos, a diferença
entre o montante recebido na venda dos CPs
e o das ações efetivamente colocadas à dispo
sição dos adquirentes destes títulos.

Entretanto, a presença, no citado art. 4",
da expressão "empresas públicas", em lugar
de "empresas do setor público", obrigará o
Tesouro a 'desembolsar, no ano 2000, recur
sos em valor correspondente ao das ações
de "sociedades de economia mista" vendidas.
Isso corresponderia, na prática, a uma doa
ção dessas ações.

Ainda que corrigida essa falha, permane
ceria um outro problema grave: a lei estabe
lece que o valor dos CPs será corrigido inte
gralmente, porém, quanto às ações, refere-se
a "valor de aquisição" (isto é, sem correção).
É desnecessário enfatizar a dimensão do pre
juízo decorrente para o Tesouro, que aumen
taria de acordo com o tamanho da inflação
acumulada no decênio 1990/2000.

Em face dos argumentos acima expostos,
e tendo em vista que se forem adquiridos
CPs a partir do próximo dia 15 deste mês,
ao amparo da legislação nos termos em que
ela está expressa, prevalecerá para estes títu
los o que ela hoje dispõe e, portanto, o erro
não poderá ser corrigido posteriormente, faz
se mister a urgente aprovação do projeto ora
apresentado.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1990. 
Deputado José Serra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.....................TíTuLo' iii' .
Da Organização do Estado

.................. CAPtTúi,Ó ·vii··················
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos po
deres da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios obedecerá aos princí
pios de legalidade, impessoalidade, morali
dade, publicidade e, também, ao seguinte:

XIX - somente por lei específica poderão
ser criadas empresa pública, sociedade de
economia mista, autarquia ou fundação pú
blica:

LEI N" 8.018,
DE 11 DE ABRIL DE 1990

Dispõe sobre criação de Certificados
de Privatização e dá outras providências.,

Faço saber que o Presidente da República
adotou a Medida Provisória n" 157, de 1990,
que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fe
deral, para os efeitos do disposto no pará
grafo único do art. 62 da Constituição Fede
ral, promulgo a seguinte lei:

Art. 3" O valor dos Certificados de Pri
vatização será corrigido conforme as seguin
tes regras:
. I - o valor de face será corrigido por 100%

da correção monetária, até a data da primeira
oferta de ações de empresa pública passíveis
de serem adquiridas mediante entrega destes
certificados:

Art. 4" Findo o prazo de dez anos a con
tar de 16 de março de 1990, o Tesouro Nacio
naI fica obrigado a resgatar a diferença entre
o valor total dos Certificados de Privatização
emitidos e o valor total de aquisição das ações
de empresas públicas passíveis de serem ad
quiridas por estes certificados.

Parágrafo único. No caso acima, a corre
ção do valor dos Certificados de Privatização
será feita pela correção monetária integral,
contada desde a data de sua emissão até o
seu resgate.
..........................................................
..........................................................

PROJETO DE LEI N' 5.343, DE 1990
(Do Sr. Eduardo Siqueira Campos)

Dispõe. sobre o procedimento para a
desapropriação (Art. 5', inciso XXIV, da
CoJllMituição Federal).

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.085,
de 1988).

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A desapropriação por necessida

de ou utilidade pública, pelo Poder Executivo
federal, Estadual ou Municipal, dependerá
de decreto que, em sua justificação, esclareça
os motivos daquelas duas definições, obede
cendo aos termos desta lei, diferente o pro
cesso no caso da justificativa do interesse so
icial.

Art. 2' A desapropriação da pequena
propriedade rural, definida em lei, só se fará
por exigência da segurança nacional, por in
capacidade econômica do minifúndio ou para
ampliação necessária do espaço urbano., vi
sando a solucionar grave problema habita
cional.

Art. 3' Mediante decreto, o Poder Exe
cutivo regulamentará esta lei, no prazo de
(90) noventa dias, sob pena de responsabi
lidade.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

As definições de desapropriação por neces
sidade ou utilidade pública e por interesse
social já encontram guarida no texto constitu
cional que, de maneira clara, estatui as dife
renças, quanto ao tipo e forma de indeni
zação.

No presente projeto - necessariamente
suscinto, mas que poderá ser melhorado pelas
Comissões Técnicas, a partir da de Consti- .
tuição e Justiça e de Redação - estabelece
que a desapropriação se fará por decreto do
Poder Executivo Federal, Estadual ou Muni
cipal, estudadas, em todos os seus aspectos,
econômicos, sociais e financeiros.

Procura-se defender, no caso, a pequena
propriedade produtiva, protegida pelo item
no item XXVI do art. 5' da Constituição.

Matéria relevante e urgente, esperamos
.sua rápida tramitação rio Congresso Nacio
nal.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Siqueira C~pos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5' Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi
dentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
.................. , .

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento
para desapropriação por necessidade ou utili
dade pública, ou por interesse social, me
diante justa e prévia indenização em dinhei-
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ro, ressalvados os casos previstos nesta Cons
tituição.

PROJETO DE LEI N' 5.344, DE 1990
(Do Sr. Eduardo 'Siqueira Campos)

Dispõe sobre a transferência de jogado·
res de futebol brasileiros para entidades
estrangeiras.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Educa
ção, Cultura e Desporto - Art: 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A Confederação Brasileira de

Futebol e Federações filiadas estabelecerão
condições que visem a preservar a partici
pação dos jogadores de futebol brasileiros,
transferidos para o exterior, em competições
oficiais internacionais, como integrantes da
representação nacional.

. Art. 2' Fica obrigado a constar, em todo
contrato de tranferência de jogador brasileiro
para o exterior, cláusula que garanta a libera
ção do atleta, dois meses antes de qualquer
campeonato mundial de seleções nacionais
e cinco dias antes de jogos oficiais.

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

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

Justificação

A Resolução n' 6/85 do Conselho Nacional
de Desportos, em seu art. 5', determinou o
estabelecimento de condições visando a ga
rantir a participação dos atletas brasileiros
em competições oficiais internacionais, quan
do da transferência para o exterior.

Entretanto, no que se refere ao futebol,
tal determinação não garantiu o ingresso do
atleta, na seleção nacional, no período prepa
ratório que antecede a competição.

O que se verifica é o sacrifício do jogador.
Ao invés de participar da etapa preparatória
para o campeonato, juntamente com os de
mais atletas, e garantir o perfeito entrosa
mento e forma física adequada, o jogador
vê-se obrigado a participar de extenuantes
competições para, logo em seguida, defender
o país de origem. Tal realidade põe em risco
a integridade física e mental do atleta. .

Em contrapartida, não é concebível que
o atleta brasileiro deixe de defender as cores
do país por estar atuando em time estran
geiro.

Assim, esta lei visa a corrigir tais distor
ções.

Sala das Sessões, 7 de maio de 1990. 
Deputado Eduardo Siqueira Campos, Líder
doPDC.

LEGISLAÇÃO CITADA, rlNEXAJ)A
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

RESOLUÇÃO N' 6/85
Estabelece normas de transferências de

atletas e dá outras providências.

O Conselho Nacional de Desportos, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pel()
art. 42, item VII, Cía Lei n' 6.251, de 8 de

outubro de 1975, e pelo art. 158, item VII,
do Decreto n' 80.228, de 25-8-75,

Considerando que deve ser assegurado ao
atleta brasileiro, o direito de exercer a livre
escolha na sua prática desportiva.

Considerando a necessidade de adaptar a
legislação ao atual grau de desenvolvimento
desportivo, resolve:

Art. l' O atleta poderá transferir-se,
deste que, obedecidas as presentes normas
e as que as complementarem.

Art. 2' As entidades dirigentes do des
porto comunitário deverão elaborar suas pró
prias normas d~ transferência, observando
obrigatoriamente a presente Resolução e as
das entidades nacionais ou internacionais a
que estiverem filiadas.

§ l' Na elaboração de suas normas e em
. consideração a transferências de âmbito estri
tamente municipal, feitas de comum acordo
e aceitas por todas as partes interessadas, as
Confederações ou entidades de direção nai
c,onal e as Federações facultarão aos interes
sados a dispensa ou abreviação de prazos de
estágio.

§ 2° As confederações ou entidades de
direção nacional, ao expedirem normas, no
exercício de delegação de competênciaintre
nacional,..não poderão restringir a liberdade
de transferência além.dos limites permitidos
nesta Resolução.

§ 3' No caso do parágrafo anterior, salvo
em se tratando do cumprimento de norma
imperativa da entidade dirigente internacio
nal, caberá representação contra a sua aplica
ção em desacordo com a presente Resolução.

§ 4' As normas de transferência das enti
dades entrarão em vigor com a publicação
nos boletins oficiais das entidades, após ho
mologação pelo CND.

§ 5' As entidades de direção nacional de
verão remeter ao Conselho Nacional de Des
portos, dentro do prazo de cinco (5) dias a
contar da sua elaboração, exemplar autenti
cado de suas normas de transferência.

§ 6' O CND terá o prazo de (10) dez
dias para se pronunciar sobre a matéria.

Das Transferências

Art. 3' A tranSferência entre Associa
ções da mesma Liga ou Federação, far-se-á
por intermédio da respectiva Liga ou Federa
ção e entre Federações por intermédio da
Confederação ou entidade de direção nacio
nal a que estiverem filiadas.

Art. 4' A transferência de atletas brasi
leiros para entidades estrangeiras ou de atle
tas estrangeiros para entidades nacionais far
se-á por intermédio da Confederação ou enti
dade de direção com estrita observância das
normas da entidade internacional dirigente
de cada modalidade esportiva.

Art. 5' Nas transferências de atletas bra
sileiros par!! entidades estrangeiras, as Confe
derações ou Associações Nacionais poderão
estabelecer condiçoes que visem a preservar
a participação dos atletas transferidos em
competições oficiais internacionais, como in
tegrantes da representação nacional.

Art. 6' A transferência de atleta será so
licitada pelo próprio, em requerimento que

atenda aos requisitos estabelecidos e em for
mulário próprio da entidade, por ele assina
do, dirigido ã entidade competente sendo
processada de acordo com as leis em vigor
na entidade, respeitadas as presentes normas.

Art. 7' A inexatidão das informações,
verificadas em qualquer tempo, poderá dar
causa ã anulação da transferência, sendo
mantido o vínculo com a entidade de origem,
e toma o atleta passível das penas previstas
na Legislação, bem como a entidade se prova·
do conhecimento da irregularidade.

Art. 8' As entidades dirigentes fixarão
prazos e taxas para o processamento das
transferências, com ênfase na agilização do
processo e no respeito ã vontade do atleta,
que não poderá sofrer constrangimento na
sua liberdade de transferir-se.

Art. 9° Não se processará a transferência
do atleta:

a) quando estiver indiciado perante órgão
da Justiça Desportiva ou em cumprimento
de pena. disciplinar por este aplicado;

b) que estiver cumprindo estágio.
Art. 10. O atleta transferido de entidade

estrangeira, com filiação internacional para
entidade nacional, somente poderá participar
de competição desportiva oficial com o visto
de permanência ou temporário nos temros
do Art. 13, itens IH, IV e V da Lei n' 6.215,
de 19-8-1980 e a apresentação do certificado
de transferência da entidade competente.

Art. 11. Nenhuma equipe poderá inscre
ver, na mesma competição oficial mais dei
dois (2) atletas estrangeiros transferidos de
entidades estrangeiras.

Art. 12. São excluídos do limite fixado
no artigo anterior:

I - os atletas estrangeiros transferidos de
entidades estrangeiras há mais de 3 (três)
anos; contados da data da entrada do pedido
na confederação;

11 - os estrangeiros menores de (16) de
zesseis anos, residentes no Brasil.

Art. 13. Enquanto estiver sujeito a pro
cesso' de transferência e sem que seja expe
dido o certifiçado respectivo, o atleta não
poderá competir em competições oficiais,
sendo a Associação do destino passível de
pena na forma da legislação em vigor.

Do Estágio
Art. 14. As normas das entidades pode

rão estabelecer o estágio que cumprirá o atle
ta em cada transferência cortando-o a partir
da última competição oficial ou do pedido,
respeitada ainda carência mínima de 30 (trin
ta) dias.

Isenção do Estágio

Art. 15. Ficará isento de estágio:
a) o atleta que atingir a idade fixada pela

respectiva confederação;
b) o atleta vinculado a associação que dis

solver-se, licenciar-se ou desfiliar-se ou se a
respectiva Liga ou Federação for desligada
da entidade a que estiver filiada;

c) o atleta que no exercício de função pú
blica, no interesse da administração, mudar
de unidade territorial ou cidade. Ao atleta
dependente de pessoa na situaçã acima, será
aplicada a mesma disposição.
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Parágrafo único. Em qualquer caso, o
atleta somente poderá participar de compe
tições oficiais 30 (trinta) dias após o pedido
ter dado entrada na entidade, e desde que
autorizado pela mesma.

Das Disposições Gerais
Art. 16. O atleta não poderá participar

no mesmo campeonato ou torneio oficial por
mais de uma Associação da mesma Federa
ção.

Art. 17. As presentes Normas deverão
ser observadas em todos os desportos com
exceção do futebol e nas demais modalidades
estabelecidas em lei como profissionais.

Art. 18. As entidades nacionais, esta
duais e municipais dirigentes do desporto co
munitário deverão elaborar suas normas de
transferência com observação da presente
Resolução e adaptá-las até 31-12-1985.

Parágrafo único. As normas elaboradas
pelas entidades estaduais e municipais serão
submetidas à homologação das respectivas
entidades dirigentes a que estão diretamente
subordinadas, nos prazos fixados nos pará
grafos 5' e 6' do Art. 2' da presente Reso
lução.

Art. 19. A presente Resolução entrará
em vigor na data de sua publicação, ficando
as Deliberações n'" 09/63, 03/66, 03/72, 12/80
e demais disposições em contrário, produ
zindo efeitos em cada entidade desportiva até
a homologação das novas normas.

Sala das Sessões, 22 de julho de 1985. 
Manoel José Gomes Tubino, Presidente do
CND.

PROJETO DE LEI N' 5.376, DE 1990
(Do Senado Federal)

(PLS N' 274/89)
Autoriza o Poder Executivo a criar a

Escola Técnica Federal de Cachoeiro de
Itapemirim, Estado do Espírito .santo.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.621,
de 1990)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O Poder Executivo é autorizadc

a criar a Escola Técnica de Cachoeiro de Ita
perimim, no Estado do Espírito Santo.

Art. 2' Caberá à Escola Técnica Federal
de Cachoeiro de Itapemirim, no Estado do
Espírito Santo, manter cursos de nível médio
e profissionalizante, que serão definidos pelo
Ministério da Educação, com o objetivo de
formar técnicos destinados ao atendimento
das necessidades sócio-econômicas da região.

Art. 3' O estabelecimento de ensino re
ferido nesta Lei será instalado imediatamente
após a inclusão, no Orçamento da União,
das dotações necessárias.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 11 de junho de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO

N' 274, DE 1989
Autoriza o Poder Executivo a criar a

Escola Técnica Federal de Cachoeiro de
Itapemirim, Estado do Espírito Santo.

Apresentado pelo Senador Gerson Camata
Lido no expediente da sessão de 14-9-89,

e. publicado no DCN (Seção 11), de 15-9-89.
A Comissão de Educação (decisão termina
tiva), onde poderá receber emendas, após
sua piIblicação e distribuição em avulsos, pelo
prazo de 5 dias úteis.

Em 21-5-90, leitura do Parecer n'
151/90-CE, pela aprovação do projeto. Rela
tado pelo Senador Mauro Benevides. A Pre
sidência comunica ao Plenário o recebimento
do Ofício n' 11/90, do Presidente da CE, co
municando a aprovação da matéria na reu
nião de 16-5-90. Abertura de prazo de 5 dias
para interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que o Projeto
seja apreciado pelo Plenário.

Em 28-5-90, a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresen
tação do recurso previsto no art. 91, § 4',
do Regimento Interno, no sentido da sua in
clusão em Ordem do Dia.

À Câmara dos Deputados através do SM/
N' 163, de 11-6-90.
SM/N'163 Em 11 de junho de 1990.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n' 274, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "autoriza o Poder Execu
tivo a criar a Escola Técnica Federal de Ca
choeiro de Itapemirim, Estado do Espírito
Santo".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário, em exercício.

PROJETO DE LEI N' 5.378, DE 1990
(Do Senado Federal)

(PSL N' 331/89)
Fixa prazo para domicílio eleitoral e

dá outras providências.
(Á Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação - Apense-se a este o Pro
jeto de Lei n' 5.336, de 1990)

O Congresso Nacional demita:
Art. l' O candidato à mandato eletivo

deverá ter domicílio eleitoral, na circunscri
ção em que conco:rrer, no mínimo até seis
meses imediatamente anteriores à data fixada
para as eleições.

Art. 2' Esta lei entra em vigor um ano
após sua publicação.

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

Senado Federal, 11 de junho de 1990. 
Senador Nelsón Carneiro, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 331, DE 1989

Fixa prazo para domicílio eleitoral e
dá outras providências.

Apresentado pelo Senador Mauro Bene
vides.

Lido no expediente da sessão de 12-10-89,
~ publicado no DCN (Seção 11), de 13-10-89.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cida
i:lania (competência terminativa).

Em 28-5-90, é lido parecer n' 169/90-CCJ,
pela aprovação da matéria. A Presidência co
munica ao Plenário o recebimento do Ofício
n' 36/90, do Presidente da CCJ, comunicando
a aprovação da matéria na reunião de
24-5-90. É aberto prazo de 5 dias para inter
posição de recurso, por um décimo da compo
sição da Casa, para que o Projeto seja apre
ciado pelo Plenário. Esgotado o prazo sem
interposição de recurso. À Câmara dos De
putados, com o Ofício SM/N' 167, de 11-6-90.

SM/N'167 Em 11 de junho de 1990.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n' 331, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "fixa prazo para domicílio
eleitoral e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário, em exerçício.

PROJETO DE LEI N' 5.379, DE 1990
(Do Senado Federal)

(PLS N' 304/89)
Institui o Dia Nacional de Formação

ProfISsional e dá outras providências.
(As Comissões de Constituição e J!1S

tiça e de Redação (ADM); e de Educa
ção, Cultura e Desporto - Art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É instituído, em todo o País, o

Dia Nacional de Formação Profissional, que
será comemorado nO dia 22 de janeiro de
cada ano.

Art. 2' As instituições de ensino indus
trial, comercial e rural deverão promover,
nessa data, comemorações entre empregados
e alunos, analisando seus programas de traba
lho e divulgando as ações das entidades.

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

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

Senado Federal, 11 de junho de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 304, DE 1989

Institui o Dia Nacional de Formação
ProfISSional e dá outras providências.

Apresentado pelo Senador Nelson Carnei
ro

Lido no expediente da sessão de 27-9-89
e publicado no DCN (Seção 11) de 28-9-89:
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À Comissão de Educação (decisão termina
tiva), onde poderá receber emendas, após
sua publicação e distribuição em avulsos, pekJ
prazo de 5 dias úteis.

Em 21-5-90, leitura do Parecer n'
154/90-CE, favorável ao projeto. Relatado
pelo Senador Mauro Benevides. A Presidên
cia comunica ao Plenário o recebimento do
Ofício n" 14190, do Presidente da CE, cqmuni
cando a aprovação da matéria na reunião de
16-5-90.

Abertura de prazo de 5 dias para interpo
sição de recurso, por um décimo da compo
sição da Casa, para que o projeto seja apre
Ciado pelo Plenário.

Em '28-5-90, a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresen
tação do recurso previsto no art. 91, § 4',
do Regimento Interno, no sentido da sua in
clusão em Ordem do Dia.

À Câmara dos Deputados através do SM/
N~ 166, de 11-6-90.
SMfN' 166 Em 11 de junho d.e 1990

. A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n' 304, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "institui o Dia Nacional
de Formação Profissional e dá outras provi
dências" .

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre-'
tário, em exercício.

PROJETO DE LEI N' 5.380, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS n' 262/89
Dispõe sobre o exercício dos direitos

culturais, os incentivos à cultura, a prote
çáo à cultura brasileira, e dá outras pro
vidências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Educação,
Cultura e Desporto - Art. 24, 11.)

Apense-se a este o Projeto de Lei n"
2.913, de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' São direitos culturais aqueles que

permitem ao indivíduo realizar plenamente
a sua verdadeira dimensão humana, desen
volver livre e integralmente a sua persona-

. lidade e participar igualitária e diretamente
do processo de criação e expressão dos valo
res humanos na sociedade.

Parágrafo único. O direito à Educação,
segundo os princípios, e nas· bases estabe
lecidas na Constituição, constitui direito cul
tural irredutível, e o seu cumprimento é fim
damental para o exercício pleno da cidadania
cultural e direitos pertinentes.

Art. 2' O exercício dos direitos culturais
é assegurado:

I - pela liberdade de criação, produção,
prática e divulgação de valores e bens cultu
rais;

11 -pelo livre acesso à informação, às fon
tes e aos meios culturais, indispensáveis à
participação plena e igualitária de cada indiví
duo no processo cultural;

III - pela fruição dos benefícios da ciên
cia, da arte, da tecnologia e de outras con
quistas culturais;

IV - pelo reconhecimento dos múltiplos
universos, modos de vida e formas de expres
são na realidade nacional;

V - pela prevalência e necessidade de pre
servação dos elementos materiais e imateriais
que formam a memória, a identidade e a ação
da gente brasileira, que valorizam e prómo
vem o Homem Nacional e que compõem o
meio ambiente do País;

VI - pela responsabilidade de cada pessoa
física e jurídica na defesa do patrimônio cul
tural, e na representação judicial, nos termos
da lei, das ameaças e ações contrárias à sua
preservação e desenvolvimento;

VII - pelo compromisso do Poder Público
de defender e promover a autenticidade, a
integridade, a diversidade e autonomia das
culturas brasileiras, a partir dos elementos
e manifestações locais e regionais;

VIII - pela recuperação, registro e difu
são, pelo Poder Público, da memória histó
rica e social do País e do saber das coleti
vidades;

IX - pelo cumprimento, por parte do Es
tado, de políticas culturais democráticas, que
dêem prioridade à Cultura brasileira e consi
derem todos os segmentos sociais, visando
a participação criativa de todos na vida cul
tural;

X - pela adequação das políticas públicas
e dos projetos governamentais e privados,
às referências e perfis culturais das popula
ções;

XI - pela preservação e desenvolvimento
do idioma oficial, bem como das línguas indí
genas e dos distintos falares brasileiros;

XII - pela preservação e ampliação da
função predominantemente cultural, condi
cionada aos interesses nacionais, dos meios
de comunicação social e o seu uso democrá
tico;

XIII - pelo incentivo ao livre intercâmbio
cultural, interno e externo.

Art. 3' Na formulação e execução de po
líticas, planos, programas, projetos e ações
culturais, públicas ou privadas, apoiadas pelo
Poder Público, serão rigorosamente obser
vados o conceito e os princípios constantes
do artigo anterior.

Parágrafo único. O Poder Legislativo,
atráves de resolução específica, e o Poder
Judiciá~o poderão anular ou sustar ação que
contrane qualquer dos princípios assegura
dores do exercício dos direitos culturais.

Art. 4' É dever da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, manter
e organizar o funcionamento de bibliotecas,
arquivos, museus, centros de arte, ciência,
tecnologia e informações, casas de cultura
e outras instituições e espaços de significado
e interesse coletivo, integrados ou abertos

aos sistemas de ensino e às comunidades, bem
como preservar e promover o patrimônio na
tural e cultural do território sob sua adminis
tração.

§ l' As ações culturais do Poder Público
derão proteção e apoio prioritários à cultura
brasileira, compreendidas as expressões:

I - das culturas populares e folcl6ricas;
11-das'culturas clássicas ou eruditas niti-

damente nacionais;
111 - das culturas indígenas;
IV - das culturas afro-brasileiras;
V -das.culturas de outros grupos partici

pantes do processo civilizatório nacional, des
de que formadas e em realização no País.

§ 2' Os orçamentos públicos - federal,
estaduais e municipais - destinarão, a cada
ano, recursos específicos para custear' proje
tos de preservação, apoio e difusão da Cultu
ra, observados os princípios constantes do
art. 2' desta Lei, e as prioridades do parágrafo
anterior.

Art. 5' Os Municípios, com o apoio dos
Estados e da União, bem como o Distrito
Federal, deverão incentivar a organização
dos artesãos, para a constituição de coope
rativas de trabalho, de produção e de comer
cialização, visando a preservação do artesa

.nato local e regional e a sua promoção s6cio
econômica.

Art. 6' A destruição ou transformação
de espaços culturais pelo Poder Público s6
poderá ser realizada com a construção ou des
tinação de outro espaço ou instalação do mes
mo nível ou superior, para o mesmo fim.

Art. 7' Na composição dos Conselhos de
Cultura - Federal, do Distrito Federal, dos
Estados e dos Municípios - será considerada
a pluralidade étnico-cultural nos respectivos
territ6rios, refletir-se na origem e perfil
de seus membros.

Parágrafo único. As nomeações dos Con
selhos atenderão o disposto neste artigo, a
fim de que a exigência esteja permanente
mente cumprida.

Art. 8' A aprovação de políticas públicas
ou privadas de educação, demográficas, de
colonização, de reformas urbana e agrária,
de desenvolvimento s6cio-econômico e de
qualquer outra natureza ou objetivos que
atinjam ou influenciem os valores, padrões
e modos de vida de uma comunidade, depen
derá qe audiência prévia dos Conselhos de
Cultura, com jurisdição no respectivo territó
rio, sobre aspectos ligados às culturas das po
pulações atingidas.

Parágrafo único. Os Conselhos oferece
rão sugestões e proporão medidas no sentido
de preservar a identidade e respeitar a von
tade cultural das comunidades.

Art. 9' As aplicações financeiras que re
cebem os benefícios fiscais da Lei n' 7.505,
de 2 de julho de 1986, terão os seus limites
de dedução do imposto de renda devido
acrescido cinqüenta por cento, se, em um
exercício financeiro, o valor total das opera
ções for feito exclusivamente em favor de
atividade da cultura brasileira, compreendi
das as expressões definidas nos incisos I a
V do ~ l' do art. 4' desta lei.
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~~rá&rafo único. Os benefícios fiscais
pnvI1egl~dos, nas condições estabelecidas
ne:st,e ~rtlgo, serão concedidos de acordo com
cntenos e parecer do Ministério da Cultura.

Art.. 10. São ise~tosde impostos-federais
~s entlda~es exclusIvamente culturais, sem
fins lu~r~tlvos, e as pessoas físicas quanto a
seus dIreItos de autor, de invenção, de tradu
tor e de intérprete.

Art. 11., Os teatros, cinemas salas de
concerto, auditório, galerias, casa~ e centro
de art~ e 7ultura e outros espaços congêneres,
de p~lOndade do Poder Público, por este
mantIdos ou subvencionados, terão, no míni
mo, metade de sua programação artístico
cultural anual, dedicada à apresentação de
obras de autores nacionais.

Parágrafo único.' As obras de autores na
cionais serão equanimemente distribuídas
durante o ano, ocupando os períodos e horá
rios qe maior e menor freqüência de público.

Art. 12. As instituições culturais e edu
cacionais de propriedade do Poder Público,
por este mantidas ou subvencionadas, empe
nhadas na pesquisa, estudo, ensino, experi
mentação e divulgação cultural-científica, ar
tística e tecnológica - terão, no mínimo, me
tade de suas atividades-fim dedicadas a temas
e questões próprias ou ligadas à Cultura brasi
leira, às realidades do País e ao interesse na
cional.

Art. 13. As programações diárias de mú
sica popular das emissoras de rádio e de tele
visão transmitirão um mínimo de cinqüenta
por cento de músicas de autores nacionais,
em língua portuguesa, se literalizadas, meta
de delas composições nos gêneros tipicamen
te nacionais.

Art. 14. As programações diárias de mÓ
sicas clássica ou erudita das emisoras de rário
e de televisão transmitirão um mínimo de,
quarenta por cento de música de autores na-o
cionais.

Parágrafo único. A transmissão de mú
sica de autores nacionais de que trata os dois
a~tigos anteriores será feita de forma equâ
mme, ocupando os horários de maior e menor
audiência.

Art. IS. O Ministério das Comunicações
e as Associações Titulares de Direitos do Au
tor e dos que lhes são conexos, devidamente
autorizadas pelo Conselho Nacional de Direi
to Autoral, orientarão e fiscalizarão o cum
pI'ÍJ!lento do disposto nos arts. 13 e 14 desta
lei, expedindo aquele Ministério as sanções
aos infratores, aos quais poderão ser a multa,
a suspensão de transmissão ou a cassação do
canal de rádio ou de televisão, conforme grau
de transgressão e reincidência.

, Art. 16. Esta lei entra. em vigor na data
de sua publicação.

Art. 17. Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 12 de junho de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidénte.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA Co.ORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

(*) LEI N9 7.S0S,
DE 2 DE JULHO DE 1986

Dispõe sobre benefícios fISCaís na área
do imposto de renda concedidos a opera.
ções de caráter cultural ou artístico.

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

Art. 1- O contribuinte do imposto <;le
renda poderá abater da renda bruta ou dedu
zir como despesa operacional, e ~alor das
doações, patrocínios e investimentos inclu
sive despesas e contribuições necessárias à
sua efetivação, realizada através ou a favor
de pessoa jurídica de natureza cultural, com
ou sem fins lucrativos, cadastrada no Minis
tério da Cultura, na forma desta lei.

§ 1- Observado o limite máximo de 10%
(dez por centro) da renda bruta, a pessoa
física poderá abater:

I - até 100% (cem por cento) do valor da
doação;

II - até 80% (oitenta por cento) do valor
do patrocínio;

III - até 50% (cinqüenta por cento) do
valor do investimento.

§ 2- O abatimento previsto no § 1- deste
artigo não está sujeito ao limite de SO% (cin
qüenta por cento) da renda bruta previsto
na legislação do imposto de renda.

§ 3- A pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido valor equivalente à aplicação
da alíquota cabível do imposto de renda, ten
do como base de cálculo:

I - até 100% (cem por cento) do valor das
doações;

II - até 80% (oitenta por cento) do valor
do patrocínio;

III - até SO% (cinqüenta por cento) do
valor do investimento.

§ 4- Na hipótese do parágrafo anterior,
observado () limite máximo de 2% (dois por
cento) do imposto devido, as deduções pre
vistas não estão sujeitas a outros limites esta
belecidos na legislação do imposto de renda.

§ S- Os benefícios previstos nesta lei não
excluem ou reduzem outros benefícios ou
abatimentos e deduções em vigor, de maneira

- especial as doações a entidades de utilidade
pública feitas por pessoas físicas ou jurídicas.

§ 6- Observado o limite de SO% (cin
qüenta por· cento) de dedutibilidade do im
posto devido pela pessoa jurídica, aquela que
não se utilizar, no decorrer de seu período
base, dos benefícios concedidos por esta lei,
poderá optar pela dedução de até S% (cinco
por cento) do imposto devido para destinação
ao Fundo de Promoção Cultural, gerido p~lo

Ministério da Cultura.
Art. 2- Para os objetivos da presente l~i,

no concernente a doações e patrocínio, consi
deram-se atividades culturais, sujeitas a regu
lamentação e critérios do Ministério da Cul
tura:

I - incentivar a formação artística e cultu
ral mediante concessão de bolsas de estudo,
de pesquisa, e de trabalho; no Brasil ou no
exterior a autores, artistas e técnicos brasi
leiros, ou estrangeiros residentes no Brasil;
ll- conceder prêmios a autores, artistas,

técnicos de ane, filmes, espetáculos musicais
e de artes cênicas, em concursos e festivais
realizados no Brasil;

lU - doar bens móveis ou imóveis, obras
de arte ou ?e valor cultural ~ museus, biblio
tecas, arqUIvos, e outras entIdades de acesso
público, de caráter cultural, cadastradas no
Ministério da Cultura;

IV - doar em espécies às mesmas entida
des;

V - editar obras relativas às ciências hu
manas, às letras, às artes e outras de cunho
cultural;

VI - produzir'discos. vídeos. filmes e ou
tras formas de reprodução fono-videográficas
de caráter cultural,

VII - patrocinar exposições, festivais de
arte, espetáculos teatrais. de dança. de músi
ca. de ópera, de circo e atividades congê
neres;

VIII - restaurar, preservar e conservar
prédios, monumentos. logradouros, sítios ou
áreas tombadas pelo Poder Público Federal,
Estadual ou Municipal;

IX - restaurar obras de arte e bens móveis
de reconhecido valor cultural, desde que
acessíveis ao público;

X - erigir monumentos, em consonância
com os Poderes Públicos. que visem preser
var a memória histórica e cultural do País,
com prévia autorização do Ministério da Cul
tura;

XI-construir, organizar, equipar•manter
ou formar museus. arquivos ou bibliotecas
de acesso público;

XII - construir, restaurar, reparar ou
equipar salas e outros ambientes destinados
a atividades artísticas e culturais em geral,
desde que de propriedade de entidade sem
fins lucrativos;

XIII - Fornecer recursos para o Fundo
De Promoção Cultural do Ministério da Cul
tur~, para dundações culturais, ou para insta
laça0 e manutenção de cursos de caráter cul
tural ou artís!ic?, destinados ao aperfeiçoa
mento, especIah~ação ou formação de pes
soal em estableclmentos de ensino sem fins
lucrativos;

XIV - incentivar a pe-squisa no campo
das artes e da cultura; .

XV - preservar o folclore e as tradições
populares nacionais bem como patrocinar os
espetáculos folclóricos sem fins lucrativos;

XVI - criar. restaurar ou manter jardins
botânicos, parques zoológicos e sítios ecoló
gicos de relevância culturais;

XVII - distribuir gratuitamente ingressos,
adquiridos para esse fim, de espetáculos artís
ticos ou culturais;

XVIII - doar livros adquiridos no mer
cado nacional a bjbliotecas de acesso público;

XIX - doar arquivos, bibliotecas e outras
cole"ções particulares que tenham significado
especial em seu conjunto, e entidades cultu
rais de acesso público;

XX ---'----- fornecer, gratuitamente passagens
para transporte de artistas, bolsistas. pesqui
sadores ou conferencistas, brasileiros ou resi
dentes no Brasil, quando em missão de cará
ter cultural no País ou no exterior, assim reco
nhecida pelo Ministério da Cultura;

XXI - custear despesas com transporte
e seguro de objetos de valor cultural destina
dos a exposição ao público no País;
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XXII - outras atividades assim conside
radas pelo Ministério da Cultura.

Art. 3" Para fins desta lei considera-se
doação a transferência definitiva de bens ou
numerário, sem proveito pecuniário para o
doador.

§ 1" O doador terá direito aos favores fis
cais previstos nesta lei se expressamente de
c1arar, no instrumento de doação a ser inscri
to no Registro de Títulos e Docu'mentos, que
a mesma se faz sob as condições de irreversi
'bilidade do ato e inalienabilidade e impenho
rabilidade do objeto doado.

§ 2" O Ministério da Cultura ou o Minis
tério da Fazenda poderá determinar a r~aliza
ção de perícia para apurar a autenticidade
e o valor ao bem doado, cuja despesa correrá
por conta do doador.

§ 3\' Quando a perícia avaliar o bem doa
do por valor menQr ao atribuído pelo doador,
para efeitos fiscais, prevalecerá o valor atri
buído pela perícia.

§ 4" Os donatários de bens ou valores,
na forma prevista nesta lei, ficam isentos da
incidência do Imposto de Renda sobre a re
ceita não operacional obtida em razij:o da doa
ção.

Art. 4'·' Para os efeitos desta lei, conside
ram-se investimentos a aplicação de bens ou

. n!1merários com proveito pecuniário ou patri
monial direto para o investidor, abrangendo
as seguintes atividades:

I - compra ou subscrições de ações nomi
nativas referenciais sem direito a voto, ou
quotas de sociedades limitadas de empresas
livreiras, ou editoriais que publiquem, pelo
menos, 30% (trinta por cento) dos seus títulos
de autores nacionais, devidamente cadastra
dos no Ministério da Cultura;

11 - participação em títulos patrimoniais
de associações, ou em ações nominativas pre
ferenciais sem direito a voto, quotas do capi
tal social ou' de participafltes de 'sociedades
que tenham pOi' finalidade: produções cine
matográficas, musicais, de artes cênicas, co
mercialização de produtos culturais e outras
atividades empresariais de interesse cultural.

§ 1" As participações de que trata este'
artigo dar-se-ão, sempre, em pessoas jurídi
cas que tenham sede no País e estejam, direta
ou indiretamente, sob controle de pessoas
naturais residentes no Brasil. '

. § 2" As ações ou quotas adquiridas nos
termos desta lei ficarão inalienáveis e impe
nhoráveis, não podendo ser utilizadas para
fins de caução, ou qualquer. outra forma de
garantia, pelo prazo de 5 (cinco) anos. As
restrições deste parágrafo empreendem, tam
bém, o compromisso de compra e venda, a
cessão de direito à sua aquisição e qualquer
outro contrato que tenha por objetivo o bem
e implique a sua alienação ou gravame, mes
mo que futuros. .

§ 3" As quotas de participantes são estra
nhas ao capital social e;

a) conferem a seus titulares o direito de
participar do lucro líquido da sociedade nas
condições estipuladas no estatuto ou contrato
social;

b) poderão ser resgatadas, nas condições
previstas no estatuto ou contrato social, com

os recursos de previsão formada com parcela
do lucro líquido anual;

c) não conferem aos titulares direito de
sócio ou acionista, salvo o de fiscalizar, nos
termos da lei, os atos dos administradores
da sociedade.

§ 4" O capital contribuído por seus subs
critores é inexigível mas, em caso de liquida
ção da sociedade, será reembolsado aos titu
lares antes das ações ou quotas do capital
social.

. Art. 5" Para os efeitos desta lei, conside
ra-se patrocínio a promoção de atividades
culturais, sem proveito pecuniário ou patri
monial direto para o patrocinador.

Art. 6" As instituições financeiras, com
os benefícios fiscais que obtiverem com base
nesta lei, poderão constituir carteira especial
destinada a financiar, apenas com a cobertura
dos custos operacionais, as atividades cultu
rais mencionadas no art. 4"

Art. 7" Nenhuma aplicação de benefícios
fiscais previstos nesta lei poderá ser feita atra
vés de qualquer tipo de intermediação ou cor
retagem.

Art. 8" As pessaos jurídicas beneficiadas
pelos incentivos da presente lei deverão co
municar, para fins de registro, aos Ministérios
da Cultura e da Fazenda, os aportes recebidos
e enviar comprovante de sua devida aplica
ção.

§ 1" Os Ministérios da Cultura e da Fa
zenda poderão celebrar convênios com ór
gãos públicos estaduais ou municipais dele
gando-lhes as atividades mencionadas neste
artigo, desde que as entidades e empresas
beneficiadas não recebam, como doações,
patrocínios ou investimentos, quantia supe
rior a 2.000 (duas mil) OTN de cada contri
buinte.

§ 2\' As operações superiores a 2 ..000
(duas mil) OTN deverão ser previamente co
municadas ao Ministério da Fazenda pelo
doador, patrocinador ou investidor para fins
de cadastramento e posterior fiscalização. O
Ministério da Cultura certificará se houve a
realização da atividade incentivada.

Art. 90 Em nenhuma hipótese, a doação;
o patrocínio e oinvestimento poderão ser
feitos pelo contribuinte a pessoa a ele vincu
lada.

Parágrafo único. Considera-se pessoa
vinculada ao contribuinte:

a) a pessoa jurídica da qual o contribuinte
seja titular, administrador, acionista, ou só
cio à data da operação ou Ites 12 (doze) meses
anteriores;

b) o cônjuge, os parentes até 030 (terceiro)
grau, inç:lusive os afins, e os dependentes do
contribuinte ou dos titulares, administrado-:
r~s, acionistas ou sócios de pessoa jurídica
vrnculada ao contribuinte nos termos da alí
nea anterior;

c) o sócio, mesmo quando outra pessoa
jurídica.

Art. 10, Se, no ano-base, o montante
d?s incentivos referentes a doação, patrocí
n,10 ou investimento, for superior ao permi
tido, e facultado ao contribuinte deferir o
excedente para até os 5 (cinco) anos seguin-

tes, sempre obedecidos os limites fixados no
art. 10 e seus parágrafos..

Art. 11. As infrações aos dispositivos
desta lei, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, sujeitarão o contribuinte à cobrança
do imposto sobre a renda não recolhido em
cada exercício acrescido das penalidades pre
vistas na legislação do IIftposto de Renda,
além da perda do direito de acesso, após a
condenação, os benefícios fiscais aqui insti
tuídos, e sujeitando o beneficiário à multa
de 30% (trinta por cento) do valor da opera
ção, assegurando o direito de regresso contra
os responsáveis pela fraude.

Art. 12. As doações, patrocínios e inves
timentos, de natureza cultural, mencionados
nesta lei serão comunicados ao Conselho Fe
deral de Cultura, para que este possa acom
panhar e supervisionar as respectivas aplica
ções, podendo, em caso de desvios 0).1 irregu
laridades, serem por ele suspensos.

§ 1° O c:;onselho Federal de Cultura, nas
hipóteses dete artigo, será auxiliado. (Veta
do), pelos Conselhos Estaduais de Cultura
(Vetado).

§.2° (Vetado). .
Art. 13. A Secretaria da Receita Fede

ral, no exercício das suas atribuições especí
ficas, fiscalizará a efetiva execução desta lei,
no que se r~fere à realização das atividades
culturais ou à aplicação dos recursos nela
comprometidos.

Art. 14. Obter redução do Imposto de
Renda, utilizando-se fraudulentamente de
qualquer dos benefícios desta lei, constitui
crime punível com reclusão de 2 (dois) a 6
(seis) meses e multa.

§ 19 No caso de pessoa jurídica, respon
dem pelo crime o acionista controlador e os
administradores, que para ele tenham con
corrido.

§ 2" Na mesma pena incorre aquele que,
recebendo recursos, bens ou valores, em fun
ção desta lei, deixe de promover, sem justa
causa, atividade cultural objeto do incentivo.

Art. 15. No prazo de 120 (cento e vinte)
dias o Poder Executivo baixará decreto regu
lamentando a presente lei.

Art. 16. Esta lei produzirá seus efeitos
no elfercício financeiro de 1987, sendo aplicá
vel às doações, patrocínios e investimentos
realizados a partir da data de sua publicação.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Brasília, 2 de julho de 1986. - 1659 da
Independência e 98" da República. - JOSÉ
SARNEY - Dílson Domingos Funaro - João
Sayad - Angelo Oswaldo de Araújo Santos.

(*) Republicada por ter saído com'incorreção n~ Diário 
Oliciai, de 3-7-86, Seção I.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 262, DE 1989

Dispõe sobre o exercício dos direitos
culturais, os incentivos à Cultura, a pro
teção à Cultura brasileira, e dá outras
providências.
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Apresentado pelo Senador Maurício Cor
rêa.

Lido no expediente da sessão de 5-9-89,
~ publicado no DCN (Seção lI) de 6-9-89.
A Comissão de Educação (competência ter
minativa), onde poderá receber emendas, pe
lo prazo de 5 dias úteis após publicado e distri
buído em avulsos.

Em 21-5-90, é lido Parecer n' 148/90 
CE, relatado pelo Senador Carlos De'Carli,
favorável ao Projeto.

A Presidência comunica ao Plenário o rece
bimento do Ofício n' 8190, do Presidente da
CE, comunicando a aprovação da matéria
na reunião de 16-5-90. É aberto prazo de
5 dias para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para que o
Projeto seja apreciado pelo Plenário.

Em 28-5-90, a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresen
tação do recurso previsto no art. 91, § 4',
do Regimento Interno.

À Câmara dos Deputados, com o Ofício
SMIN' 173, de 12-6-90.

SMIN' 173
Em, 12 de junho de 1990

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Éx-'

celência, a fim de ser submetido à' revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n' 262, de 1989, constante dos autó
grafos juntos que "dispõe sobre o exercício
dos direitos culturais, os incentivos à Cultura,
a .proteção à Cultura brasileira, e dá outras
providências" .

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário em exercício.

ERRATAS
(Republica-se em virtude de novo despa

cho ~o SI. Presidente.)
Na ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI N' 2.383, DE 1989
(Do Sr. Theodoro Mendes)

Dá nova redação ao art. 10 da Lei Oro
gânica da Previdência Social.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n'1.725,
de 1989.)

Leia·se:

PROJETO DE LEI N' 2.383, DE 1989
(Do SI. Theodoro Mendes) ,

Dá nova redação ao art. '10 da Lei Oro
gânica da Previdência Social.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Seguri
dade Social e Família.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Dê-se ao art. 10 da Lei Orgânica

da Previdência Social (Lei n9 3.807, de 26
de agosto de 1960) a seguinte redação:

"Art. 10. Ocorrendo a morte do ex
segurado do INPS, não abrangido por
outro sistema de preyidência social, seus
dependentes terão direito a receber pen
são de valor proporcional ao tempo de
contribuição."

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

De acordo com os preceitos contidos nos
arts. 79 e 89 da Lei Orgânica da Previdência
Social o segurado perde todos os direitos pe
rante o INPS se, por qualquer motivo, deixar
de contribuir durante 12 meses. O prazo é
aumentado para 24 meses quando já tiver
pago mais de 120 contribuições mensais.

Dessa forma, quem tenha contribuído du
rante 15, 20 ou 25 anos deixar, qualquer que
seja a causa, de fazê-h) não faz jus a nenhum
benefício e, ocorrendp o seu falec~merito,

seus dependentes ficarão condenados a com
pleto desamparo.

Nada mais injusto, nem mais anti-social.
É incompreensível~ de fato, que tal ocorra.

Para amenizar tal situação, realmente in
denfensável, o projeto assegura' aos depen
dentes do ex-segurado do INPS pensão pro
porcionai ao tempo de contribuição, pois é
inexplicável que quem tenha pago suas con
tribuições, ao falecer deixe seus dependentes
na mesma situação daqueles que nunca con
tribuíram e, portanto, sem nenhuma prote
ção social.

Cabe ·ainda assinalar que a proposição
atende perfeitamente ao que dispõe o pará
grafo único do art. 165 do texto constitucio
nal, por isso que estabelece benefício rigoro
samente proporcional à contribuição paga.

Finalmente, cumpre ponderar que embora
não expressamente revogado o art. 10 da Lei
Orgânica da Previdência Social perdeu com
pletamente a sua eficácia.

Referido dispositivo legal tem a seguinte
redação:

"Art. 10. A passagem do segurado
de uma instituição de previdência social
para outra far-se-á independente de
transferência das contribuições realiza
das e sem perda de quaisquer direitos. "

Ora, tendo as instituições de seguro social
sido unificadas no Instituto da Previdência
Social, a norma em causa não tem mais apli
cação, razão pela qual o projeto, para a finali
dade que tem em mira, utiliza desse artigo
para introduzi-Ia. .

Sala das Sessões, - Theodoro Mendes.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados

Considerando a apresentação, por este
Parlamentar, do Projeto de Lei n' 2.383/89;

Considerando que o despacho da Mesa de
terminou fosse ele anexado ao PL n" 1.725/89
do Deputado Geovani Borges; . ,

Considerando que os referidos Projetos de'
Lei contêm matérias díspares, diametralmen-'
te dissQantes;

Considerando que, embora modificadores
da Lei n" 3.807/60, um deles trata de modi
ficar o ar!. 10 e o outro incide sobre o ar!.
64,

Requeiro a V. Ex' se digne determinar a
desanexação dos Projetos citados, a fim de
que o PL n' 2.383/89, de nossa autoria, possa
tramitar separadamente.

Sala das Sessões, 15 de maio de 1990. 
Deputado Theodoro Mendes.

Republica-se por ter saído com incorreções
no DCN de 8-5-90, página 3915, 2' coluna.

PROJETO DE LEI N' 4.917, DE 1990
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Na distribuição, ~nde se lê:
(Às Comissões de Constituição e Jus

tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público);

Leia·se:

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação; de Finanças e Tributa
ção; e de Trabalho, de Administração
e Serviço Público).

Republica-se por ter saído com incorreções
no DCN de 8-5-90, página 3922, l' coluna.

PROJETO DE LEI N' 4.918, DE 1990
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Na distribuição, onde se lê:

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Trabalho; de
Administração e Serviço Público); ,

Leia-se:

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação; de Finanças e Tributa
ção;, e de Trabalho, de Administração'
e Serviço Público). '

Republica-se por ter saído com incorreções
no DCN de 8-5-90, página 3931,2' coluna.

PROJETO DE LEI N' 4.919, DE 1990
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Na distribuição, onde se lê:

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público);

Leia·se:

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação; de Finanças e Tributa
ção; e de Trabalho, de Administração
e Serviço Público).

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) 
Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o SI. Nilson Gibson.

O SR. NILSON GmSON (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, no último dia
6 de junho, tive a oportunidade de dirigir-me
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a este Plenário, de forma breve, para parti
cipar que, atendendo a convite do Exm" Sr.
Almirante-de-Esquadra Mário Cesar Flores,
Ministro da Marinha e Coordenador da Co
missão Interministerial para os Recursos do
Mar, participei, de 31 de maio a 4 de junho,
de uma viagem à Antártica, em avião da
FAB, com o propósito de dar apoio logístico
ao Programa Antártico Brasileiro. Nosso des
tino final era a Estação Antártica "Coman
dante Ferraz", estabelecida no verão de
1983/84 e ampliada nos verões seguintes, on
de se desenvolve um grande número de pes
quisas brasileiras.

Infelizmente, não conseguimos chegar à
nossa estação, que ostenta o nome de um
ilustre oficial hidrógrafo da Marinha brasi

leira falecido em serviço, e um dos membros
da Comissão que, em 1982, elaborou o Pro
grama Antártico Brasileiro. As condições do
tempo na região criavam uma sensação térmi
ca de 43'C negativos, e os fortes ventos de
quase 80 j(m/hora impediram o deslocamen
to, por helicóptero, da estação chilena "Te
niente Marsh" para a estação brasileira. Gra
ças à perícia dos pilotos da Força Aérea Brasi
leira, conseguimos chegar à estação chilena,
pomando numa pista sobre o gelo do início
do inverno antártico. Mesmo assim, o que
vimos e o que sentimos permitiu que avaliás
semos perfeitamente as árduas condições de
trabalho na estação brasileira, marco visível
e concreto da nossa participação no Tratado
da: Antártica.

O Tratado da Antártica foi assinado em
Washington, Estados Unidos da América em
1959, por 12 países-membros, e ratificado em
1961, para durar 30 anos e evitar que a guerra
fria existente naquele momento histórico se
estendesse às regiões austrais do nosso plane
ta; evitou ainda o provável conflito entre na
ções que reivindicavam na Antártica sobe;
rania sobre regiões que se sobrepunham. E
um instrumento notável do Direito Interna
cional, graças à sua simplicidade e objetivi
dade; nos seus apenas 14 artigos estão inseri
dos aspectos da maior relevância, como:

- nao reivindicação de território na An
tártica durante a vigência do Tratado;

-proibição de realização de qualquer ati-
vidade militar (exceto as destinadas ao apoio
à pesquisa);

-uso da Antártica apenas pata fins pací
ficos;

-proibição de utilização da Antártica co
mo depósito de lixo; e

-proibição de utilização de energia nu
clear.

À sombra do Tratado da Antártica, diver
sas convenções internacionais foram estabe
lecidas: a Convenção para a Conservação das
Focas, a Convenção para a Conservação dos
Recursos Vivos Marinhos; ultimamente, dis
cute-se a Convenção para a Regulamentação
das Atividades sobre Recursos Minerais An
tárticos.

Os 14 milhões de quilômetros quadrados
do Continente Antártico, cobertos por uma
camada de gelo com uma espessura médià
de cerca de 2 km, representam não apenas

um grande laboratório para o estudo de diver
sas ciências, mas sobretudo um fator de equi
hbrio para os fenômenos naturais do nosso
planeta, influenciando o clima em todo o
mundo.

O Programa Antártico Brasileiro articu
lou-se em diferentes sub-programas para
orientar suas pesquisas; na parte de Ciências
da Terra, os geólogos coletam e analisam da
dos para compreender a origem e evolução
da Terra. O conceito moderno de deriva dos
continentes - gigantescos blocos continen
tais flutuam sobre o manto da Terra - dá
ênfase à integração destes dados para recons
tituir o supercontinente Gondwana, que era
formado peja AntárJica, América do Sul,
Austrália, Africa e India, há cerca de 200
milhões de anos. A Península Antártica, pró
xima da Estação Antártica "Comandante
Ferraz", é uma região-chave parase entender
a relação entre a Antártica e a América do
Sul.

No que se refere às Ciências da Vida, os
mares austrais se caracterizam por sua rique
za em várias espécies de seres vivos e pela
alta produtividade, em contraste com o ecos
sistema terrestre. Os organismos que vivem
na Antártica estão adaptados para sobreviver
em condições que são um limite para a vida.
Procura-se, portanto, descobrir quais os me
canismos envolvidos naqueles ecossistemas
que permitem a vida em condições tão inóspi
tas. Procura-se ainda pesquisar o krill, minús
culo crustáceo semelhante ao camarão, que
parece ser o elemento central de toda a cadeia
alimentar dos mares do Sul. O conhecimento
do seu ciclo piológico, seus predadores e de
seus estoques poderá permitir uma explora
ção racional, sem afetar o meio ambiente da
região.

Na área das Ciências da Atmosfera, a pes
quisa se caracteriza por uma grande quanti
dade de técnicas modernas e de trabalhos
multi-disciplinares. Para estes estudos, a An
tártica se constitui em um grande laboratório
natural, com peculiaridades que criam efeitos
no comportamento da atmosfera. Poluentes
lançados ao ar no Hemisfério Norte podem
ser monitorados na Antártica, em virtude da
circulação de ar na alta atmosfera.

Hoje, a Humanidade vê com preocupação
.as conseqüências da queima de combustíveis
fósseis, do lançamento na atmosfera de subs
tâ,ncias contendo clorofluorcarbono, gerando
problemas como o efeito estufa, a destruição
da camada de ozônio que nos protege dos
efeitos danosos dos raios ultra-violeta e a ele
vação do nível do mar. Para a compreensão
de todos esses fenômenos, a pesquisa antár
tica dará uma notável ajuda.

O Programa Antártico Brasileiro tem con
tribuído de forma expressiva para a valori
zação do pesquisador brasileiro e aberto fron
teiras para maior intercâmbio com cientistas
de outros países; inúmeros setores de pesqui
sas de universidades brasileiras foram estimu
lados graças ao Programa Antártico.

Com satisfação, registramos no Programa
Antártico os seguintes resultados de natureza
distinta:

a) o cumprimento de metas científicas de
alto nível e competitivas no âmbito interna
cional;

b) a abertura de novas frentes de pesquisa
e o enriquecimento da capacitação brasileira
em ciência e tecnologia associadas;

c) benefícios práticos de aplicação direta·
para o País, como é o caso da navegação
VLF e do acompanhamento austral de Me
teorologia.

O Proantar reflete aspirações e tem uma
amplitude de participação nacional. Confe
riu-se especificamente à Marinha, contudo,
ponderável parcela de responsabilidade em
sua execução.

Essa responsabilidade se manifesta clara
mente, por exemplo, no emprego do navio
de apoio oceanográfico "Barão de Teffé",
instrumento indispensável à realização das
expedições à Antártica. Ele vem sendo utili
zado durante os verões austrais, no apoio lo
gístico às equipes científicas de terra (na Esta
ção Antártica "Comandante Ferraz", nos re
fúgios e em acampamentos e como uma plata
forma para a realização de pesquisas oceano
gráficas).

Além da' Estação Antártica "Comandante
Ferraz", foram instaladas pelo pessoal da
Marinha 'quatro refúgios antárticos ocupados
por equipes de cientistas, no decorrer de pe
ríodos de 3D a 40 dias, durante o verão.

Conforme pude perceber, a comunidade
científica brasileira mostrou-se apta a condu
zir, com o apoio da Marinha, um programa
de pesquisas cuja qualidade é reconhecida
em diversos círculos científicos internacio
nais.

É preciso considerar, contudo, que o provi
mento dos recursos financeiros e dos meios
de apoio logístico de que dispomos para .0

Proantar pesa razoavelmente, diga-se de pas
sagem, no orçamento do Ministério da Mari
nha. Com exceção do óleo combustível para
o "Barão de Teffé" e para o funcionamento
da Estação Antártica "Comandante Ferraz",
que vem sendo fornecido pela Petrobrás e
dos custos relativos ao emprego dos aviões
da 'FAB, todoS' os demais dispêndios, inclu
sive aqueles pertinentes às pesquisas cientí
ficas, têm estado a cargo da Marinha. E o
Proantar é um programa que responde a uma
política de amplitude nacional e não a um
interesse exclusivo da Marinha.

Como Parlamentar que pisou o Continente
Antártico e viu o trabalho ali realizado por
nossos compatriotas, sinto-me bastante orgu
lhoso da contribuição que estão dando à am
pliação do conhecimento científico da Huma
nidade, ao desenvolvimento da cooperação
internacional e à promoção dos interesses de
nosso País no campo de sua política externa.

Não posso deixar de finalizar este pronun
ciamento sem transmitir meus sinceros cum
primentos ao Almirante Mário Cesar Flores,
Ministro da Marinha, pelo esforço anônimo,
e insubstituível que a corporação quede diri
ge empreende na Antártica. Agradeço o con
vite que por ele me foi formulado e que me
possibilitou conhecer mais de perto as ativi
dades e realizações do Programa Antártico
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Brasileir.o, um Programa que não é só da
Marinha ou de Governo, as de toda a Nação
brasileira.

Oportunamente voltarei ao assqnto.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SI." e Srs. Deputados, no último domingo,
realizou-se, no Rio Grande do Sul, a conven
ção do Partido Democrático Social, quando
foi indicado par concorrer ao Governo do
Estado o Sr. Nelson Marchezan, eminente
homem público que por várias legislaturas
integrou esta Casa, chegando a presidi-Ia\e
a exercer aqui a Liderança da Maioria, no
Governo Figueiredo.

Houve uma aliança de mais de quatro parti
dos, e a convenção homologou os nomes da
comunicadora Maria do Carmo, do PFL, pa~
ra disputar a vice-governança, e do Parla
mentar Felice Sanchotesser, do PL, para o
Senado Federal.

Gostaria de registrar este fato e parabe
nizar nossos convencionais, que com essa
grande aliança fizeram ressurgir uma nova
esperança de soerguimento do Rio Grande
do Sul, com a união de todos em defesa dos
legítimos interesses do povo gaúcho.

Tenho a certeza, Sr. Presidente, de que
Nelson Marchezan alcançará o segundo turno
e, certamente, será o vitorioso. Torço para
que isso venha a acontecer, a fim de que
o Rio Grande do Sul volte a ser o Estado
que outrora foi, com um povo politizado e
consciente das suas necessidades em relação
a empreendimentos do Governo Federal.

Faço esta manifestação com euforia, con
clamando todos que me ouvem neste momen
to, inclusive através da "Voz do Brasil", a
cerrarem fileiras em torno desse ilustre ho
mem público.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Osvaldo
Bender o Sr. Carlos Cotta, 3' Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Paes de Andrade, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Concedo a palavra ao Sr. José Fernandes.

O SR. JOSÉ FERNANDES (PST - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SI." e Srs. Deputados, o Estado do Amazonas
já foi objeto de várias tentativas de desenvol
vimento econômico, desde o séc. XVIII,
quando o Marquês de Pombal iniciou a ocu
pação da Amazônia. Este trabalho continuou
com a política do então Presidente Hermes
da Fonseca, em 1912, e em 1943, com o dis
curso do rio Amazonas, que preconizava, por
parte do Governo, a adoção de uma série
de medidas visando a incentivar o desenvol
vimento da região, como, por exemplo a cria
ção da SPVEA.

Finalmente, em 1967, foi criada a Zona
Franca de Manaus. Vale ressaltar que qual
quer projeto de desenvolvimento necessita
de correções, na medida em que a economia
regional vai reagindo e tomando certas carac
terísticas.

No caso da Suframa, à proporção que a
economia regional foi se desenvolvendo e to
mando feição própria, observou-se que, de
pois de um período inicial- em que se tentou
incrementar o comércio para servir de base
ao modelo então adotado - tivemos um in
cremento no processo de desenvolvimento
das indústrias, especialmente as de ponta, de
alta tecnologia, que passaram a trabalhar no
pólo eletro-mecânico da Zona Franca de Ma
naus.

Hoje, estamos preocupados com as neces
sárias correções de rota e, dentro desta preo
cupação, queremos louvar iniciativas toma
das pelo atual Superintendente da Suframa,
o ex-Senador Leopoldo Perez, nosso compa
nheiro, homem de larga visão, que já foi De
putado Federal e tem prestado inestimáveis
serviços ao Amazonas, sua terra, e agora está
conduzindo os destinos da Suframa, contan
do com novos nomes, inclusive para colabo
rar na sua ação de escoimar o joio do trigo.

A verdade é que muita gente foi para Zona
Franca não com o intuito de participar do
desenvolvimento da região, mas sim, para
"garimpar" pedras preciosas no asfalto da
cidade de Manaus. Esses vão começar a so
frer algumas dificuldades no seu processo de
saque. Mas aqueles empresários que empre
gam parte do seu trabalho e substanciais re
cursos no desenvolvimento da região terão,
sem dúvida nenhuma, todo o apoio do Supe
rintendente Leopoldo Perez, especialmente
no momento em que a Secretaria do Desen·
volvimento Regional dá respaldo à correção
das distorções que vêm sendo acumuladas du
rante esses anos no processo de desenvol
vimento da Zona Franca de Manaus.

Faço, neste momento, ,um voto de louvor
à atuação de Leopoldo Perez e de seus auxi
liares, especialmente com relação ao compa
nheiro Fernando Pereira da Silva, Presidente
da 'Fucapi, que tentam traçar para a Zona
Franca de Manaus novos destinos que propi
ciem o avanço do desenvolvimento já conse-
guido até a presente data.

Era isto, Sr. Presidente, que tinha a dizer
em relação à Zona Franca de Manaus.

Durante o discurso do sr. José Fernan
des o Sr. Paes de Andrade, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Carlos Cotta, 3' Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) 
Concedo a palavra ao Sr. Elias Murad.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, como se sabe, amanhã a Câ
mara dos Deputados deverá escolher dois re
presentantes para ocuparem posições no co
legiado do Conselho da República. Como se
trata de cargos da máxima importância, Sr.
Presidente, tO!p.ei a liberdade, pela confian
ça, respeito e admiração que tenho por todos
os colegas, de pleitear uma das vagas. Sei
que outros ilustres companheiros têm a mes
ma intenção. Sendo uma representação da
mais alta importância, acho que esta Casa
não deve abrir mão do direito de indica,r ul1).

ou dois representantes para comporem esse
colegiado.

Sr. Presidente, meus colegas Deputados,
foi com surpresa que vi noticiado, ontem,
no Correio Braziliense artigo do ilustre Parla
mentar Fernando Gasparian, com o seguinte
título: "Gasparian não quer Deputado no
Conselho". Respeito - e tenho por S. Ex'
admiração sincera e intensa - o nobre Depu
tado Fernando Gasparian, mas não concordo
com sua tese. Ao contrário, acho que esta
Câmara não deve abrir mão das suas prerro
gativas. Na verdade, muito do desgaste que
estamos percebendo, no Congresso, deriva
de fatos semelhantes a este.

De acordo com a nova Constituição brasi
leira, poderemos eleger qualquer cidadão,
com mais de 35 anos de idade, mas é lógico,
é evidente, é óbvio e meridianamente claro
que representará melhor esse colegiado al
guém que conheça os seus meandros, que
respeite seus colegas, que trabalhe em conso
nância com seus amigos e colaboradores des
ta Casa.

Sr. Presidente, estando aqui presente o
ilustre Deputado Fernando Gasparian, peço
licença a S. Ex' para não aceitar principal
mente sua colocação de que não podemos
encarar o Conselho da República como apo
sentadoria de Parlamentares que não preten
dem reeleger-se, a não ser que o ilustre Parla
mentar tenha consultado algum vidente 
o que, por sinal, está muito em moda - para
saber se aqueles que são candidatos vão ou
não reeleger-se. Gostaria que o ilustre Depu
tado confirmas~e ou não essa declaração. Po
de ter havido algum engano na interpretação
de suas palavras, pois as julgo até mesmo
ofensivas àqueles que pertencem a esta Casa
e se candidataram à reeleição. Além deste
Parlamentar que fala a V. Ex's, outros repre
sentantes da Câmara se apresentam como
candidatos.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
devemos eleger, de preferência, os nossos re
presentantes. Se isso for possível, mesmo que.
a escolha não recaia no meu nome - temos,
no mínimo, quatro outros postulando esses
cargos - elejamos membros desta Casa que
conhecam seus méandros e, portanto, pos
sam lutar por ela, defendê-la, mostrar pontos' ,
de vista com elegância e, sobretudo, com in
dependência, independência' que, evidente
mente, se eleitos, teremos no referido cole
giado.

Ainda em relação à colocação do ilustre
Deputado, respeito-o e admiro-o quando diz
que o cargo serviria àqueles que não vão ree
leger-se. Repito aqui as sábias palavras do
ex-Deputado por Minas Gerais e ex-Vice Pre
sidente da República, figura que ocupou to
dos os cargos públicos, exceto a Presidência
da República neste País, o ilustre Deputado
José Maria Alkmim, que disse, certa vez, há
alguns anos: "Em urna e barriga de mulher
só se ~abe o que tem dentro depois de aber
tos". E evidente que hoje temos técnicas mo
dernas, como o ultra-som, que pode detectar
até o sexo do nascituro, e as pesquisas de
opinião, que podem mostrar aos Parlamen



7892 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1990

tares quais as suas chances de eleição. Se
bem que, na verdade, como disse certa vez,
no Brasil as pesquisas de opinião são seme
lhantes ao biquíni: mostram muita coisa, mas
ocultam os pontos mais importantes. Aqueles
que têm boa imaginação podem, evidente
mente, imaginar o resto. Reafirmo que sou
candidato e continuo candidato. Mesmo que
outro nome seja escolhido, faço votos de que
se escolha um membro desta Casa e não um
estranho a ela. Nenhuma restrição faço ~os

nomes que o ilustre Deputado apontou. Ao
contrário, reconheço que são homens ilustres
e dignos de nosso respeito e admiração, como
o próprio Parlamentar que citei. Mas não pos
so concordar com essa colocação. Quero re
petir que, se eleito, representarei esta Casa
com dignidade e, sobretudo, com indepen
dência.

Obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Fernando Gasparian - Sr. Presi
dente, tendo sido citado nominalmente, peço
a V. Ex' permissão para responder ao nobre
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) 
Concedo a palavra ao Deputado Fernando
Gasparian.

O SR. FERNANDO GASPARIAN (PMDB .
-SP) - Sr. Presidente, na verdade, fiz uma
declaração que não está bem expressa nessa
notícia, pois existe sempre, em todas as cate
gorias profissionais, um corporativismo que
realmente é um mal, é um inimigo da demo
cracia, como já dizia o fil6sofo italiano Nor
berto Bobbio. Eu sempre votei contra ao sen
tir, em qualquer medida, em qualquer proje
to, algum indício desse corporativismo.

Devo esclarecer que em momento alugm
duvidei que se pudesse eleger Parlamentares,
pois muitos de n6s, como é o caso do Depu
tado que me citou da Tribuna, também se
incluem entre as grandes figuras do País. O
Congresso, a meu ver, não deve, necessaria
mente, eleger apenas Deputados ou ex-De
putados.

Um dos nomes que mencionei no jornal
- Barbosa Lima Sobrinho -é de um ex-De
putado. Isto confirma que não estou queren
do vetar nomes. Insisto em dizer que apenas
quis chamar a atenção para o fato de que
pessoas, mesmo não pertencentes a esta Ca
sa, também devem ser lembradas. Neste sen
tido, indiquei o nome do ex-Ministro Celso
Furtado, personalidade que, mesmo não ten
do ocupado cargo eletivo, tem sido político,
em diversos momentos de sua vida. ,

Julgo que, junto com outros, votarei em
duas pessoas. Possivelmente, meu outro voto
seria para um Deputado.

Desejo resssaltar, finalmente, que a notícia
não espelha a verdade, pois, repito, não estou
vetando nome de Parlamentar para esse car
go. Seria, mesmo, um absurdo fazer isso, so
bretudo, porque sou Parlamentar.

Resumindo, penso que nãq! dvermos cir
cunscrever nossa indicação a,?enas a Depu-
tados. I

Esta a intenção de mi.nha l lleclaração.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) 
Concedo a palavra ao Sr. Marcos Formiga.

O SR. MARCOS FORMIGA (PST - RN.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, ontem me foi dada
a oportunidade de, no Grande Expediente,
apresentar um pronunciamenfo considerado
lido e publicado no Diário do Congresso Na
cional, sobre o qual desejo fazer algumas con
siderações rápidas.

Estou convicto de que cabe aos políticos
travar uma luta sem tréguas no sentido de
que o Estado brasileiro tenha função mera
mente normativa na economia e' eleja como
prioridade a solução dos graves problemas
sociais, notadamente aqueles que afligem as
camadas mais sofridas de nossa população.
Não há porque o Estado administrar hotéis,
fábricas de tecidos, teleféricos etc... , quase
sempre acumulando prejuízos e, assim, des
viando recursos que poderiam ser canalizados
para serviços públicos essenciais. Desejo um
País onde realmente impere a harmonia dos
Poderes e haja enorme desconcentração do
poder político; onde o respeito ao cidadão
prevaleça sobre toda e qualquer forma de
autoritarismo; onde as leis sejam poucas, cla
ras, objetivas e atendam primordialmente aos
interesses da coletividade. Convivemos, ho
je, com um emaranhado de leis - medidas
provis6rias, instruções normativas, portarias,
sem contar aquelas editadas pelos Estados
e Municípios - que .interferem, direta ou
indiretamente, na vida das pessoas e das em
presas. Desejo um País onde patrões e em
pregados sejam parceiros nos lucros e resulta
dos das empresas; onde iguais sejam tratados
com igualdade e desiguais com desigualdade,
sobretudo para correção das piores distorções
que fazem com que não apenas indivíduos,
mas também regiões imensas estejam relega
das à miséria absoluta, enquanto outras apre
sentam níveis de vida iguais ou superiores
aos das nações do chamado primeiro mundo.

Não sou defensor intransigente de reservas
de mercado que se perpetuem no tempo, ge
ralmente premiando a ineficiência, ou do des
respeito à propriedade intelectual, que favo
rece a pirataria e desestimula os investimen
tos em pesquisa científica e tecnoI6gica" con
denando o Brasil a um atraso a cada dia mais
difícil de superar.

Sou daqueles que defendem a tese de que,
em um país de escassos recursos financeiros,
mais do que em outro qualquer, não se deve
discrimimir Q capifal pela sua origem. Na rea
lidade, os mecanismos de poupança nacional
estão totalmente desestimulados. Não temos
projetos de desenvolvimento, porque os re
cursos da poupança nacional não são suficien
tes para financiá-los.

Esse, Sr. Presidente, foi o tema central do
pronunciamento que ontem considerei como
lido. Vejo com bons olhos e aguardo com
ansiedade o lançamento da nova política in-o
dustrial que o Governo Collor pretende edi
tar. Espero que nela possamos encoI)trar o
início de uma caminhada para o projetq de
desenvolvimento que teremos pela frente. A
avaliação dos primeiros cem dias do Governo

Collor não é das m,ais positivas, seja pelo
quadro recessivo que se avizinha, seja pela
meta do combate à inflação, seja pelas demis
sões sem critério, seja por outros fatores que
estão conduzindo o País à insegurança. Mais
inseguros aind!l estamos pela falta de projetos
de desenvolvimento. Esperamos que a nova
política ~ndustrial realmente seja o primeiro
passo para a retomada do crescimento.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE)
- Sr. Presideftte, SI'" e Srs. Deputados, no
último final de semana, voltando ao Recife,
depois de visitar dez municípios, pude cons
tatar o clima de terror instalado neste País.
Constatação que evidenciei quando, chegan
do à cidade de Arcoverde, fui solicitado a
receber um casal ainda jovem - um advo
gado com 45 anos, acompanhado de sua espo
sa, ex-funcionária da Telpe Telecomunica
ções de Pernambuco S/A, a Sr' Maria Berna
dete Ferreira Lisboa. Por incrível que pareça,
a manutenção do casal e de um filho depen
dia, ou ainda depende, do emprego daquela
senhora, que, apesar de ter 22 anos de servi
ço, foi sumariametne demitida da Telpe.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, não
queiram assistir ao drama a que assisti, não
queiram nunca sentir de perto o desespero,
como o que ronda o lar daquela família: o
marido, bacharel em direito, ficou cego, pres
tando serviço à Siderúrgica Nacional, e pas
sou a receber parca pensão, ou aposentado
ria, de um salário mínimo; a mulher percebia
na TeljJe - Cr$ 19.000,00 por mês. De uma
hora para outra, a título não sei de quê, o
casal vê o infortúnio bater à sua porta, em
decorrência da irresponsabilidade que se ins
talou neste País, chefiada pelo atual Presi
'dente da República. Não é possível que não
se encontre um remédio para acabar com is
so. Enquanto todos falam em combater a vio
lência, o Sr. Presidente da República violenta
os lares e as consciências brasileiras.

Quero deixar aqui o meu protesto, mas,
ao mesmo tempo, com humildade, mas sem
humilhação, solicitar ao Presidente da Repú
blica que mande rever com urgência estes
atos arbitrários para que se adote critérios
justos, a fim de que a paz volte a reinar nos
lares daqueles infortunados - talvez os revo
lucionários de amanhã - não somente por
causa da injustiça a que estão submetidos,
mas também em virtude da fome que já se
avizinha com a dura realidade do desempre
go.

Registro, finalmente, Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, que estou oficiando a Dire
toria da Telpe, pedindo informações sobre
o assunto, ao mesmo tempo em que a ela
encaminho documento assinado pela citada
senhora Maria Bernadete Ferreira Lisboa e
por sua companheira, Maria de Lourdes Ve
ras do Amaral, igualmente vítima do clima
imperante naquela empresa.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, diversas vezes ocupa
mois esta tribuna, para comentar a dispensa
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em massa de servidores, que vem ocorrendo
em todos os órgãos públicos de maneira li
near.

Fazia eu um juízo diferente do modo pelo
qual estão sendo escolhidos os funcionários
que serão demitidos. Acabo, 'porém, de ler
uma carta do Sr. Ivan Moraes Rêgo, ex-Di
retor do Departamento de Recursos Huma
nos do Ministério do Trabalho, em que S.
Ex. diz, textualmente, que, no dia 15 de maio,
às 14 horas, recebeu ordem de, às IV horas,
apresentar a relação completa de 30% dos
funcionários daquele departamento que se
riam demitidos.

Ora, Sr. Presidente, como pode um dire
tor, em 3 horas, relacionar 30% do funciona
.Iismo do seu departamento, para que sejam
colocados em disponibilidade ou demitidos?
Evidentemente, isso é algo inimaginável.

Essa carta me deu a certeza de que as de
missões estão sendo feitas sem critério algum,
atabalhoadamente, atingindo pessoas que
não deveriam ser atingidas - pais de famí
lias, por exemplo.

A propósito, Sr. Presidente, peço a trans
crição desta carta nos Anais da Casa.

Também quero registrar que, em Brasília,
guardas e vigilantes de Ministérios e órgãos
públicos foram colocados em disponibilidade
ou postos na rua. Entretanto, os Ministérios
não ficaram sem segurança, porque contra
taram a empresa Brasília Segurança para rea
lizar o mesmo trabalho que faziam os vigilan
tes. Agora, segundo informações, o vigilante
de um Ministério, ao invés de ganhar um
pouco mais de 20 mil cruzeiros, receberá ape
nas 9 mil cruzeiros. Porém, cada vigilante
da Brasília Segurança custará aos cofres pú
blicos mais de 40 mil cruzeiros, e esta empresa
vai pagar aos guardas contratados por éla
apenas 9 mil cruzeiros, ficando com 31 mil
cruzeiros de lucro. Isto é uma injustiça ex- .
traordinária.

Por outro lado, também há demissões em
massas na Ceplac, órgão que trata da cultura
do cacau na Bahia, onde, de uma só canetada,
foram destituídos mais de mil funcionários.
Qual foi o critério? Ninguém sabe. Técnicos
da melhor qualidade, da Sociedade dos Enge
nheiros Agrônomos do Cacau e da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
- Ceplac, foram destituídos. E não se sabe
a maneira pela qual foram escolhidos os fun
cionários colocados à margem. Sabemos que
um agrônomo que trabalhava em tempo inte
grai no campo, onde só havia um, que foi
também demitida. E por aí vai, Sr. Presi
dente.

Temos repetido aqui diversas vezes que a
maneira como o Governo vem fazendo o seu
trabalho de redução da máquina administra
tiva é inteiramente sem fundamento. Um
exemplo, como já disse, é do f!x-Diretor do
Departamento de Recursos Humanos, Dr.
Ivan Moraes Rêgo, que se demitiu, para não
levantar os funcionários disponíveis, em 3 ho
ras, em um Departamento de Recursos Hu
manos como o do Ministério do Trabalho.
Não é possível cometer tal injustiça.

Daí concluímos, Sr. Presidente, que as dis
pensas vinham sendo efetuadas de maneira
linear e sem estudo algum, o que fica compro
vado por esta carta que o ex-Diretor do De
partamento de Recursos Humanos, Dr. Ivan
Moraes Rêgo, dirigiu ao Ministro do Tra
balho.

Muito obrigado.

CARTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR.

RESPONSÁVEL PQR DEMISSÕES
SE DEMITE, INDIGNADO

"Senhor Ministro Antonio Rogério Magri:
Dirijo-me a V. Ex· neste momento, para

explicitar, de maneira clara e objetiva, as ra
zões que me levam a desligar-me da sua equi
pe de trabalho.

Ao assim proceder, Senhor Ministro, nada
mais faço do que atender aos ditamos da mi
nha consciência.

Honrou-me, sobremaneira, embora por
curtíssimo período, a oportunidade que tive
em vivenciar momentos tão difícieis em que
V. Ex· coloca em prova a sua experiência
de trabalhador e de sindicalista.

Não posso, no entanto, compactuar com
procedimentos e atitudes totalmente divor
ciadas das idéias pregadas, defendidas e asu
midas por V. Ex. perante nossos servidores.

Acredito na existência de homens de bem:
acredito naqueles que pregam e se sacrificam
por suas idéias.

Acredito, Senhor Ministro, no seu passado
de lutas, nas suas conquistas passadas como
trabalhador e sindicalista.

Acredito, ainda, Senhor Ministro, na exis
tência de homens de bem! '

Vivemos um momento muito difícil em
nossas vidas, Senhor Ministro.

Vidas e famílias são vilipendiadas, sem que
nenhuma voz se faça ouvir em sua defesa.

Vivemos, talvez, um hiato de mediocrida
de, de oportunismo e de covardia.

Prega-se o exercício da cidadania, ao mes
mo tempo em que se desrespeita o cidadão.

Nossos servidores públicos são-lançados na
rua da amargura, sem que lhes conceda a
mínima oportunidade de defesa.

As vozes emudecem, as consciências são
violentadas, a dignidade se faz esquecida.

Usa-se o servidor público como bode ex
piatório de todas as mazelas até então prati
cadas na administração federal.

Não podemos nos submeter aos insensatos:
não devemos compactuar com os desmandos
e arbitrariedades praticadas.

Enxuga-se a máquina administrativa, mas
não se enxugam igualmente, as lágrimas da
queles servidores que, abruptamente, são tra
tados como objetos desprezíveis e descartá
veis.

Nossos servidores estão amedrontados,
subjugados, submetidos a um tratamento in
sensato e desumano.

Disputa-se uma cadeira e uma mesa, como
. um faminto disputa um pedaço de pão.

Não se questiona, Senhor Ministro, a ne
cessidade de uma reorganização administra-

tiva e conseqüente redução dos efetivos dos
Ministérios. A reorganização deve e precisa
ser feita!' .

Questiona-se, sim, o desrespeito e a indig
nidade oom que são tratados indistintamente
nossos servidores.

Dignidade e respeito, Senhor Ministro, fo
ram as palavras de ordem lançadas por V.
Ex. quando do encontro que tivemos no
MPAS em 19 de março.

Dignidade e respeito são palavras de or
dem que deveriam ser vivenciadas na prática
de nossos dias.

Acreditei e acredito, ainda, nas palavras
de V. Ex'

Reiteradas vezes ouvi, proferidas por V,
Ex., essas mesmas palavras.

Recentemente, Senhor Ministro, essas
mesmas palavras de ordem foram ratificadas

. por V. Ex·, perante' nossos servidores reuni
dos em assembléia.

Lamentavelmente, no entanto, Senhor Mi
nistro, não temos visto, nem sentido em nos
sas práticas funcionais, a materialização des
sas palavras de ordem.

Como aceitar, Senhor Ministro, um pro
cesso de escolha de servidores, realizado em
pouco mais de três horas, sem um critério
definido, sem uma consulta às fichas indivi
duais e de avaliação, sem que se pudesse tro
car idéias com os nossos antecessores?

Parece-me, Senhor Ministro, que uma de
cisão envolvendo servidores, vidas e famílias
deveria ser tomada com bastante critério,
com total isenção, com absoluta honestidade.

Lamentavelmenté, Senhor Ministro, as
práticas adotadas não estão ratificando as
suas palavras de ordem!

"Nas horas difícieis da vida, os olhos ficam
cegos. É preciso, então, enxergar com o cora
ção."

Abra os olhos de seu coração, Senhor Mi
nistro, e enxergue com mais nitidez todos
os problemas que o envolvem.

Abra seu coração, Senhor Ministro, e sinta
o desespero, o sofrimento, a amargura e a
revolta de seus servidores vilmente execra
dos.

Nada posso fazer, Senhor Ministro, para
restituir a dignidade daqueles que são piso
teados.

Registro meu protesto, levanto minha voz.
Desligo-me de sua equipe de trabalho.

Sigo reto na estrada da vida, caminhando
de cabeça erguida e com a consciência tran
qüila.

Respeito os que lutam: exalto os fortes e
dignos que perseguem seus ideais.

Abomino e repudio os fracos, oportunistas
e acomodados que buscam, tão-somente, efê
meros e desprezíveis bens materiais.

Abomino e repudio aqueles que negociam
suas consciências.

Revoltam-me a insensatez e a convardia.
Revolta-me a "valentia" de falsos poderosos
que tripudiam sobre os fracos, indefesos e

, oprimidos.
Calam-se as vozes em defesa dos servidores

públicos, em dos autênticos servidores pú
blicos.
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Onde estão nossos políticos? Onde estãp
os defensores do povo que não levantam suas
vozes em defesa dos nossos servidores públi
cos?

Onde estão, agora, aqueles políticos que
aviltaram a máquina administrativa com o
apadrinhamento de incompetentes e ociosos?

Já não mais se ouvem as vozes de nossos
políticos, na defesa da cidadania.

Sob a égide da "Constituição Cidadã" des
respeita-se o cidadão, o servidor e sua fa
Inllia.

Que justiça é essa em que se trata igual
mente os desiguais e desigualmente os iguais?

Faça-se justiça, a verdadeira justiça, res
ponsabilizando aqueles que, ao longo dos
anos, ocupando cargos de chefia, locupleta
ram-se com as benesses do poder e nada fize
ram pelo aperfejçoamento do servidor pú
blico.

Faça-se justiça com aqueles que se benefi
ciaram dos dinheiros públicos, colocando-os
a serviço de seus interesses pessoais.

Faça justiça, também com os maus servi
dores que nada fizeram pelo serviço púlico.

Faça-se justiça com os desumanos, os in
sensatos e os incompetentes:

Faça-se justiça! Restitua-se a dignidade e
o respeito.

• "Nem sempre é melancólico o fim da cami
nhada."

Respeitosamente,
Brasília, 10 de maio de 1990. - Ivan Mo-

raes Rêgo" .

Durante o discurso do Sr. Fernando
Santana o Sr. Carlos Corta, 3q Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Wilson Campos, 2. Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Concedo a pala~ra ao Sr. LUiz Salomão.

O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ.)
Sr.Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quero
trazer mais uma denúncia sobre as barbari
dades que a chamada reforma administrativa
está cometendo. A propósito, esse procedi
mento governamental instaurou um clima de
terror dentro da administração pública brasi
leira e, mais do que isso, está demolindb a
máquina administrativa, abrindo espaços ex
tremamente perigosos para a chamada inicia
tiva privada.

Vejam, por exemplo, o que está se passan
do com o Serpro, onde, a pretexto de cortar
funcionários, por economia, está-se fazendo
uma verdadeira caça às bruxas. Lá estão sen
do demitidos exatamente as lideranças dos
profissionais de processamento de dados,
aqueles que têm reinvidicado, para a catego
ria, melhores condições de trabalho, melho;
res salários, com toda a legitimidade.

Na semana passada, foram demitidos cen
tenas de funcionários do Serpro, muitos dos
quais digitaqores, setor em que já havia um
déficit para o funcionamento da empresa.
Processando milhões de documentos por dia
em todo o país, o órgão já tem insuficiência
de pessoal na área de digitação. No entanto,

foram ali demitidos as lideranças dos servido
res, para criar a possibilidade de contratação
de serviços particulares, de prestação de ser
viços privados, provavelmente através de em
presas ligadas ao Sr. Collor de Mello, a fim
de, inclusive, processar a totalização dos vo
tos nas próximas eleições de 3 de outubro.

Esta é uma questão muito importante, que
merece a nossa atenção. O Serpro, repito,
responsável pela totalização dos votos em
inúmeros Estados, está sem pessoal próprio
para executar essa tarefa, tendo, talvez, de
recorrer a empresas particulares, prestadores
de serviços, para digitar os dados eleitorais.

A outra barbaridade que se está cometen
do a pretexto da reforma administrativa diz
respeito à Escola Nacional de Ciências Esta
tísticas - ENCE - ligada ao IBGE. Esta
entidade presta enormes serviços na forma
ção de profissionais na área de estatística e
atuária, Processamento de Dàdos, Geografia
e Geodésia, e teve seus cursos de nível médio
eliminados, suprimidos, para satisfa,zer a se
nha demissionária do Sr. Collor de Mello e
do Sr. João Santana.. '

A Escola Nacional de Ciências Estatísticas,
onde estudei há 20 anos, oferece o único cur
so de Geodésia da América do Sul, forma
os melhores estatísticos e atuários do país,
que trabalham no IBGE, nas companhias de
seguros e em inúmeras instituições. Portanto,
constitui um absurdo incompreensível a eli
minação desses cursos.

AIi·ás, este Governo está fechando escolas
na área de estatística, provavelmente para
permitir que seus apaniguados ditem à popu
lação os índices do custo de vida, para que
esses não sejam correta e honestamente apu
rados.

Não bastasse isso, estamos assistindo ao
anúncio da política industrial do Governo
que, na verdade, é uma reedição da abertura
dos nosso portos às nações amigas, feita por
D. João VI em 1808. definir como política
industrial o rebaixamento das alíquotas adua
neiras e a eliminação de todas as barreiras
não-alfandegárias, sem qualquer tipo de pro
posta de desenvolvimento setorial ou regio
nal ou de projeto nacional de desenvolvimen
to científico e tecnológico, constitui, na ver
dade, tentativa de sucateamento das empre
sas nacionais, que ainda resistem à política
entreguista, praticada no regime militar, du
rante o Governo Sarney e .ll&ora no Governo .
Collor de Mello.

Quero fazer ainda dois registros, um deles
a respeito das propostas legislativas que te
mos o dever de votar hoje e amanhã. O proje

.to que regulamenta o tabelamento das taxas
de juros a ser votado amanhã, é de autoria'
do relator, Deputado Fernando Gasparian.
da maior importância, tem apensados inúme
ros outros projetos, inclusive um de minha
autoria, regulamentando a Constituição, na
quilo que era rigorosamente auto-aplicável.
No entanto, o Sr. Saulo Ramos, como servil
colaborador dos bancos deste país, conside
rou que o dispositivo carecia de regulamen
tação porlei complementar.

Todos os Srs. Deputados amanhã, e, em
seguida, os Srs. Senadores, têm o dever de
reunir-se para votar o tabelamento das taxas
de juros, a fim de impedir a repetição da
política monetária do Sr. Maílson da Nóbre
ga, de terra arrasada das atividades produ
tivas. Através da elevação'das taxas de juros,
está-se promovendo a recdsão, onerando in
devidamente as empresas, com despesas fi
nanceiras em prejuízo do emprego, dos salá
rios e da classe trabalhadora.

Há necessidades de acompanharmos a vo
tação, no Senado Federal, da lei que estabe
lece o Plano de Custeio e Benefícios da Previ
dência Social, deturpado na Comissão de Fi
nanças e Tributação. O projeto penaliza os
pensionistas e aposentados, desvinculando as
aposentadorias e pensões do salário mínimo,
conforme estabeleceu o art. 58 das Dispo
siçqes Transitórias.

É fundamental que o Senado Federal
emende a desvinculação, a fim de assegurar
aposentadoria condigna àqueles que cons
truíram a nossa riqueza, que contribuíram
por mais de 35 anos com seu suor e sacrifício
para a riqueza nacional e que agora estão
sendo, mais uma vez, jogados na vala co
mum, sem qualquer tipo de garantia do rea
juste dos seus benefícios.

Não tenho dúvida de que, mantida a des
vinculação, em 1993, na revisão da Consti
tuição, vamos ter novamente aquelas pessoas
idosas, de cabeças brancas, implorando,
mendigando dos Constituintes que vão fazer
a revisão da Carta Magna que se restabeleça
o mesmo número de salários mínimos que
percebiam, quando da aposentadoria, ou
quando da Constituição de 1988.

Sr. Presidente, a situação dos aposentados
e pensionistas é, hoje, democrática, é a ques
tão de justiça social mais importante que o
Congresso tem a enfrentar. Juntamente com
o tabelamento das taxas de juros, com o rela
tório de Fernando Gasparian, podemos en
cerrar com chave de ouro este semestre legis
lativo, votando e aprovando esses disposi
tivos do mais alto interesse social desta Na
ção.

Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Luiz Salo

mão, o Sr. Wilson Campos, 2q Vice-Pre
sidente, ,deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ruberval Pilouo,
4q Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Concedo a palavra ao Sr. Firmo de Castro.

O SR. FIRMO DE CASTRO (PSDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputadosr desejo associar
me aos que estão trazendo a esta Casa preo
cupações que refletem o setimento de intran
qüilidade que atinge especialmente osEsta
dos e os Municípios brasileiros. Refiro-me
à busca e inexplicável queda nas transferên
cias dos Fundos de Participação dos Estados
e dos Municípios.

Não obstante a Assembléia Nacional Cons
tituinte ter avançado no tratamento dessa.
questão e o Congresso, através de suas duas.
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Casas, ter disciplinado de maneira rigorosa
o prazo para a efetivação dessas transferên
cias, parece que se voltam a repetir as dificul
dades e os problemas dos Governos anterio
res, dos tempos em que a União, ao arrepio
da lei, ao atropelo da ordem legal vigente,
fazia retenções indevidas, em prejuízo clar9'
e inequívoco dos Estados e Municípios. E·
o que vemos agora. A queda que se verificou
no mês de junho deve acentuar-se em julho.
As transferências já caíram em mais de 60%.
As explicações do Governo, a esta altura,
não são convincentes.

Por essas razões, queremos, associar-nos
aos Municípios nessa luta em favor da obe
'diência à norma constitucional e à Lei Com
plementar nO 62. Nesse sentido, peço a V.
Ex' que determine a transcrição nos Anais
de requerimento da Associação dos Prefeitos
do Estado do ceará - Aprece, também assi
nado pelo Presidente da associação goiana,
hoje encaminhado ao tribunal de Contas da
União, com vistas a que seja realizada, na
forma da lei, auditoria junto aos órgãos fede
rais do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, responsável por essas transfe
rências.

Posso adiantar que, além de o arrazoado
apresentado por essas associações ser absolu
tamente verídico, bem equacionar e apontar
a questão a pronta resposta daquele Tribunal,
através de seu Presidente, foi de acolhimento
do requerimento, autorizando de imediato
o procedimento da auditoria requerida.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
a ORADOR:

APRECE
Associação dos Prefeitos

do Estado do Ceará

Ofício Gab.P/112/90
Fortaleza, 25 de junho de 1990

Senhor Presidente,
As conquistas tributárias dos Estados e dos

Municípios, consubstanciadas na atual Carta
Magna do País, atenderam à imperiosa neces
sidade.de se proceder à descentralização ad
ministrativa e financeira, compatibilizando o
anseio das comunidades, na medida em que
a Nação de forma organizada define suas
prioridades e decide seu próprio destino cons
cientemente.

Tais conquistas são fundamentais para o
exercício na busca da plenitude democrática.
É este o grande e irreversível sentimento na
cional.·

Todavia, assim não entende o atual Go
verno que, imbuído de resquícios autoritários
e antidemocráticos, por si ou por seus Minis
tros, tem assacado Severas críticaS ao sistema
constitucional vigente, ao ponto de a Ministra
Zélia Cardoso de Mello haver declarado à
imprensa que estava procurando instrumen
tos capazes de criar obstáculos às disposições
constitucionais relativas aos repasses dos re
cursos financeiro& dos Estados e dos Municí
pios, vale dizer do FPE e FPM.

As atitudes abusivas e ilegais daquela auto
.ridade têm sido realizadas de forma sistemá-

tica, adrede preparada, mediante noticiário
da grande imprensa, ao que parece em espa
çospagos. Basta dizer que o jornal O Estado
de S. Paulo, em seguidas matérias, tem abor
dado o assunto, sempre de maneira desres
peitosa à autonomia dos Estados e dos Muni
cípios. Um exemplo do que se expõe está
estampado na edição do dia 29-4-90 daquele
diário, sob o título "Governo põe freio em
Estados e Municípios" para informar na alu
dida matéria que:

"A 'Ministra da Economia Zélia Car
doso de Mello estuda uma forma de re
duzir o montante de dinheiro liberado
para Estados e Municípios, por que'esses
recursos representam uma ameça à esta
bilidade econômica alcançad:a após o
plano Collor."

Jamais se viu tanto abuso de poder por
parte de uma autoridade wnstituída, ao pon
to de proclamar a intenção de ferir os precei
tos constitucionais consistente no repasse dos
recursos dos Estados e MunicípiOS.

Senhor Presidente,
A sistemática campanha da Ministra vem

causando preocupação em todos os segmen
tos, especialmente dos dirigentes e das popu
lações dos Municípios brasileiros, sobretudo
após a queda brusca, em índices jamais espe
rados, da ordem de 62%, dos repasses dos
FPE e FPM referentes ao mês de junho cor-.
rente.

A ocorrência, já do conhecimento de Vos
sa Excelência e dos ínclitos Ministros dessa
conspícua Corte, deixam apreensivas todas
as administrações municipais, sem condições
de qualquer programação financeira.

Vê-se; poís, ai formã clara, que as inten
ções da Ministra, declaradas na imprensa, es
tão sendo postas em prática e já começou
a redução do volume de dinheiro liberado
para Estados e Municípios, como ela procla
mara.

Diante do exposto, a Associação dos Pre
feitos do Estado do Ceará - Aprece, enti
dade representativa de todos os Municípios
do Estado, vem com o costumeiro respeito
e acatamento à presença de Vossa Excelên
cia, com esteio no art. 74, § 2°, da Consti
tuição Federal, requerer auditoria por parte
dessa Corte junto à Secretaria da Receita Fe
deral, Secretaria do Tesouro Nacional e Ser
viço Federal dê Pr6c~ssàmênto de Dados, to
dos do Ministério da Fazenda, objetivando
à regularização dos repasses do FPE e do
FPM, fazendo cumprir as determinações
constitucionais, pedido que também é formu
lado em nome do Conselho Brasileiro de In
tegração Municipal, orgão representativo das
entidades Municipalistas a nível Nacional e
das Regionais dos Estados.

Na certeza de atenção e providência dessa
Egrégia Corte renovamos protestos de consi
deração.
- Atenciosamente -, JoSé Gonçalves Mon·

teiro, President~ da AEr~c~.

O SR. MÁRIO LIMA (PMDB - BA. Pro~
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

te, S" e Srs. Deputados, desde a edição da
Medida Provisória n" 154, tenho me preocu
pado bastante com a situação dos aposen
tados e pensionistas.

Na oportunidade, apresentei emendas ao
Projeto de Conversão da Medida n'·' 154, no
sentido de que fosse utilizada a mesma siste
mática de reajuste do salário mínimo para
correção dos valores das aposentadorias e
pensões, fazendo-se vinculação dos mesmos.

Recebi hoje, Sr. Presidente, cópia de cor
respondência do Sr. Gilson Costa de Olivei
ra, Presidente da Federação das Associações
de Aposentados e Pensionistas do Estado da
Bahia, endereçada aos Srs. Senadores.

Dada à sua importância, passo a ler
o documento, para que conste dos Anais
da Casa:

"Senhor Senador":
Mais uma vez, os aposentados e pen

sionistas estão ameaçados de perdas do
seu poder aquisitivo, já por demais avil
tado.

Encontra-se no Senado o Projeto nO
2.570/89, que',precisa ser aprovado, vin
culando os reajustes dos benefícios dos
aposentados e pensionistas ao salário mí
nimo.

"A vinculação dos benefícios ao Salá
rio Mínimo, assim, não só é constitu
cional como é necessária, inconstitucio
nal, data venia é a sua desvinculação".
(Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação, da qual fez parte

Io Dr. Bernardo Cabral.)
A desvinculação dos reajustes dos be

nefícios aQ.salário mínimo, seria uma
injustiça imperdoável, seria contrariar o
desejo e, mais, o direito de 13 (treze)
milhões de brasileiros que trabalharam
30 a 40 anos, contribuindo para a cons
trução do Brasil e, hoje, vêem amea
çados os últimos anos de suas vidas.

Perguntamos: que crime praticou o
aposentado ou a pensionista para, depois
de contribuir compulsoriamente durante
longos anos para a Presidência, alimen
tando a esperança de uma velhice tran
qüila, amparada por um direito que por
lei lhe foi prometido, hoje se ver margi
nalizado?

Será que essas pessoas merecem ser
condenadas a morrer na miséria, pessoas
que tanto amaram a Pátria e hoje se
vêem por ela desprezadas?

Lembramos as palavras do candidato
e hoje Presidente Collor. - "A corre
lação costitucional dos valores das apo
sentadorias com o salário mínimo será
mantida em qualquer circunstância, pon
do-se fim de vez à terrível discriminação
de que foram vítimas, durante anos e
ainda hoje, os beneficiários da Previdên
cia. O A-pose.ntado precisa de Justiqa,.
não de earidade!" (Jornal O Globo de
13-9-89). - Desvinculados dos salário
mínimo, com quem negociariam os apo-'
sentados e pensionistas?
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Senhor Senador: 13 milhões de brasileiros
beneficiários da Previdência Social, deseja~ .
a Vinculação ao salário mínimo, respeito à
Constituição de 1988. Esperamos Justiça.

Salvador, 20 de junho de 1990. - Gilson
Costa de Oliveira, Presidente."

Deixo registrado meu apelo aos ilustres Se·
nadares da República para que votem o Pro·
jeto de Lei n9 2.570/89, referente ao Plano
de Benefício e de Custeio da Previdência So
cial, atendendo ao justo pleito dos aposen
tados e pensionistas, vinculando ao salário
mínimo as aposentadorias e pensões, confor
me justa a merecidamente aspiram esses tra
balhadores brasileiros, hoje aposentados,
mas que muita dedicação e esforço empres·
taram durante longo trecho de suas vidas ao
desenvolvimento da Nação.

O SR. FRANCISCO KÜSTER (PSDB 
SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi·
dente, Sr" Deputados, quero reportar-me ao
fato de estarmos às vésperas do recesso do
mês de julho, e inúmeras matérias, em trami
tação há muito tempo nesta Casa, ainda não
~oram apreciadas. Urge, portanto, que o se·
Jam; que os Srs. Líderes encontrem um cami
~ho para viabilizar a votação de alguns pro- '
letos.

Temos, também, algumas dezenas de vetos
a serem apreciados pelo Congresso. Medidas
provisórias, projetos do Executivo, propo
sição de autoria de Parlamentares; projetos
que regulamentam dispositivos da Constitui
ção também precisam ser apreciados. Dentre
e}es destado o Projeto de Regime Jurídico

. Unico, que tramita há mais de um ano neste

.Casa. o prazO legal para sua discussão e vota
ção venceu a 25 de abril, mas a matéria conti
nua em andamento. Sabe-se agora que o Po
der Executivo pede a retirada desse projeto
e que o eminente Deputado Paes de Andra·
de, Presidente da Câmara dos Deputados
está na iminência de acolher o respectivo re~'
querimento.

Isto é um absurdo e nos deixará em situa
ção constrangedora perante cerca de 600.000
funcionários, de um universo de 800.000, que
esperavam ver regulamentado esse disposi
tivo constitucional.

É uma vergonha para o Congresso Nacio
nal e mais especificamente para a Câmara
dos Deputados.

Quero denunciar a Comissão de Finanças
e Tributação, que reteve esse projeto por
muito tempo. A mim não interessa saber
quem foi seu Relator e qual o colega que
sentou em cima da proposição. O .fato é que
sentaram em cima desse projeto na Comissão
de Finanças e Tributação, até que o Poder
Executivo encontrou um caminho muito safa
do - perdoem-me a expressão - para aten
der aos interesses de uma discutível reforma
administrativa.

Portanto, Sr. Presidente, denuncio as ma
nobras de colegas nesta Casa que retiveram
esse projeto por muito tempo, e, agora, a
ação do Governo que visa à retirada do mes
mo.

Mas não é só isto. Há também o projeto
de política salarial. Estamos sem uma lei de
política salarial. É preciso que os Srs. Líderes
se entendam. E, se isso não acontecer, que
tenham a corajem e a dignidade de disputar
n? voto, nesta Casa. Não esperem o dia 30,
nao esperem o recesso, não joquem o mês
de agosto uma decisão tão importante. O
Brasil não pode ficar sem uma lei de política
salarial, que exija reposição das perdas dos
trabalhadores nos meses de março abril e
maio. É necessário que se promova ~rgente
mente essa reposição.

Para encerrar, Sr. Presidente, lembro que
temos o projeto do Plano de Carreira, Cargos
e Salários do Servidor Público, o Código de
De!esa do Consumidor, a Lei Agócola, a
Lei Agrária, enfim, uma série de projetos
que precisam ser apreciados por esta Casa,
e o Colégio de Líderes não se entende nem
tem corajem de submeter as matérias ao Ple
nário, para sabermos quem é quem. Vejamos
o voto no painel eletrônico e confiramos
quem vota a favor ou contra essas exigências
da população e quem vota de acordo com
a vontade exacerbada de um Governo que
pensa ser personificado no Sr. Presidente,
que se imagina um semideus.

Termino denunciando as manobras ocor·
ridas nesta Casa, que retiv.eram o projeto que
trata do Regime Jurídico Unico, cuja retirada
é pretendida agora pelo Governo.

O SR. ARNALDO MARTINS (PSDB 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S1'" e Srs. Deputados, as notícias que
temos ouvido, visto e lido ultimamente têm
causado a insegurança reinante no País. Ho
je, falava·se, em uma reunião do Ministro
da Justiça com as Lideranças desta Casa, da
necessidade de se alterar o Código Penal,
no que tange às penas referentes aos crimes
de seqüestro.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, pode
se até alterar a pena para prisão perpétua,
mas, desde que não se proceda a uma refor-

• muiação no sistema penitenciário brasileiro,
não teremos a solução do problema.
. Atualmente, qualquer indivíduo condena
do que entre em uma penitenciária como
"troinbadinha" vai sair como um grande as
saltante, ou criminoso. Ali existe ociosidade
pois ninguém trabalha. Hoje os presídios sã~
verdadeiras escolas do crime, ou escrit6rios
criminais. A solução não é o aumento de pe
nas, mas, sim a mudança do sistema peniten
ciário brasileiro.

. Fal~-se n? Projeto Calha Norte e nas orga
mzaçoes milItares constr6em-se quartéis nos
locais mais longíquos e de difícil acesso na
Região Norte do País; por que não se colocar
ao lado de cada uma,dessas organizações mili
tares um presídio que teria como segurança
a própria organização militar? Assim não
veríamos, como nps grandes centros, fugas
em massa, porque os presos teriam· trabalho
e, em caso de evasão, se deparariam com
onças ou outros obstáculos, como vemos na
~ovela Páritanal.

Se não alterarmos o sistema penitenciário
brasileiro, colocando os marginais em locais
onde possam trabalhar e de difícil acesso para
fuga, de nada adiantará aumentarmos suas
penas.

O SR. RAIMUNDO BEZERRA (PMDB
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, hoje é um dia
negro para a hist6ria da saúde neste País.
De maneira irresponsável, milhares de servi
dores da Sucam foram demitidos, ou postos
em disponibilidade.

Tentamos tudo o que estava ao nosso al
cance a fim de sensibilizar o nosso ex-colega,
Ministro da Saúde, Alceni Guerra, o Sr. Se
cretário-Geral do Mini~tério, Luiz Romero,
e outras autoridades envolvidas com a ques
tão da saúde no Brasil.

Infelizmente, mesmo ap6s ponderações em
reuniões de que participamos com o Presi
dente do' Conselho Federal e todos os conse
lhos regionais de Medicina dos vinte e três
Estados, e ilpesar das promessas do Sr. Secre
tário Luiz Romero, de que as demissões nas
atividades-fins não ocorreriam, hoje milhares
de servidores da Sucam foram demitidos.

Sr. Presidente, foram notificados no meu
Estado mais de quatro mil casos de dengue,
somente neste ano. Essa notificação corres
ponde a apenas 10% dos casos. Em termos
reais, estamos com quarenta mil casos de den
gue repito, somente neste ano - no Estado
do Ceará. A dengue hemorrágica já atingiu
o Caribe, a Venezuela e, agora, ameaça a
Baixada Fluminense. Os servidores da Sucam
têm capacidade de pulverizar apenas 50% das
residências do Estado do Ceará. Mesmo sem
novas demissões, teremos, dentro de pouco
tempo, uma epidemia da dengue hemorrá
gica, que é mortal. Agora, com as demissões,
ocorrerá uma verdadeira tragédia. Recente
mente, Cuba sofreu uma epidemia de dengue
hemorrágica, com milhares de mortes.

Nossa Constituição prioriza as ações pre
ventivas de saúde. E que faz o Governo?
Demite pessoas exatamente em setores prio
ritários, de forma totalmente inconstitucional
e ~esumana. É úm crime de genocídio que
vai acontecer em breve. E estamos inteira
mente preparados e sensibilizados para acio
nar o Sr. Presidente da República por esse
crime. A primeira morte que ocorrer causada
por dengue hemorrágia - e certamente cen
tenas, milhares ocorrerão em meu Estado 
será o primeiro passo para acionarmos o Pre
sidente da República por crime de genocídio.
Esse é um mal previsível e evitável, mas a
insensibilidade - desculpem-me a violência
do termo - e a irresponsabilidade total do
Governo Federal fazem com que demissões
aconteçam, quando se deveriam estar admi
tindo mais pessoas em um setor tão defasado.

O SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB
-MG. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Sr,5 e Srs. Deputados, assomo à tribu
na para prestar meu depoimento sobre o tra
balho eficiente, sério e dinâmico do ex-Pre
sidente da Telemig, Dr. Paulo Heslander do
Couto, hoje substituído pelo Ex-Diretor Téc- .
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nico, Dr. Otávio Azevedo, meu amigo pes
soal e homem de grande valor. Espero que
o Governo tenha bastante inteligênciá para
mantê-lo na Presidência daquela empresa.

O Dr. Paulo Heslander, militar de forma
ção, engenheiro, fez uma carreira bonita nes
ta profissão. Bom filho, de uma tradicional
família de Minas Gerais; bom esposo, casado
com a Dra. Elenir; bom pai, conheço. seus
filhos; bom cidadão, conheço o seu trabalho
em prol da sociedade.

Agraciado com vários títulos de cidadão
honorário, o que bem demonstra o reconhe
cimento pela sua participação no Governo
passado e na atual Secretaria de Comunica
ções, o engenheiro Paulo Heslander do Cou
to resolveu agora entrar na política, o que,
meu caro Presidente, significa ficar sujeito
a todo tipo de julgamento, por setores da
sociedade e da imprensa, que vêem no polí
tico não o instrumento de transformação,
aquele que procura cumprir a arte, a virtude
e a ciência de promover o bem comum, mas
o homem dos defeitos. Virou político, tor
nou-se defeituoso.

Graças a Deus sou político. Não sou rico
e tenho minha consciência em paz, com rela
ção ao meu trabalho na Assembléia Nacional
Constituinte e na Câmara dos Deputados.
Felizmente, tenho ótimo trânsito em todas
as áreas. Mas a verdade é que hoje, no Brasil
- volto a repetir - virou político, tornou-se
defeituoso.

O Dr. Paulo Heslander tem direito de en
trar na política - e falo com prioridade e
a cavaleiro da situação, porque ele será meu
concorrente a Deputado Federal. E esta Casa
ganhará um bom Parlamentar, por que S.
S' fará aqui um bom trabalho, já que possivel
mente será eleito. Vejo no Dr. Paulo quali
dades para exercer, com dignidade, suas fun
ções parlamentares e, como cidadão, para
continuar sendo o homem honesto, digno e
sério que sempre foi.

Trago estas palavras, como amigo, para
registro nos Anais desta Casa. E elas têm
maior valor por ser ele meu concorrente, can
didato a Deputada Federal por Minas Gerais,
o que não me impede de reconhecer seu méri
to, seu valor e sua integridade pessoal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR, OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, há cem dias <;\0 Go
verno Collor, persiste em manter todo o setor
público em completa intranqüilidade, seja na

'administração direta, seja na indireta, nas au
tarquias, empresas públicas e fundações.

A ameaça de demissões, pela reforma ad
ministrativa, a colocação em disponibilidade,
com redução de salários, não dá ao funcio
nário nem mesmo a tranqülidade da garantia
dos seus direitos constitucidnais.

Hoje, cem dias depois de empossado este
Governo, o setor público está literalmente
desarticulado e o funcionário público intran
qüilo com relação ao seu futuro. As conse
qüências disto, a médio e longo prazo, na

. retomada do crescimento econômico que to
dos desejamos são imprevisíveis. E o mais

grave é exatamente o elevado custo econô
mico e social deste processo de demissão.
Orgãos importantes são desarticulados, de
missões são feitas injustamente, algumas de
las inclusive para provocarem, de imediato
ou em futuro próximo, a contratação de servi
ços de terceiros.

Quero, neste momento, reforçar preocu
pações que tenho trazido com freqüência a
esta tribuna, relativas à pressão da Secretaria
Nacional de Administração sobre as entida
des públicas de modo geral.

No que diz respeito, por exemplo, às uni
versidades e instituições federais de ensino,
num primeiro momento, o Governo foi extre
mamente rigoroso com relação à exigência
de corte de 30% de pessoal. Depois acolheu
a possibilidade de corte de custos e ampliação
de vagas.

Feitas essas propostas, consideradas pelo
Ministério bastante modestas, essas univer
sidades e instituições federais de ensino estão
sendo agora obrigadas pelo Ministério a revê
las.

O importante é que sejam garantidas às
universidades a autonomia conquistada no
texto constitucional e que seja exigido delas
o efetivo desempenho das suas atividades de
ensino.

Q\lero, neste momento, reforçar também
minha preocupação com relação ao Instituto
de Recursos Humanos João Pinheiro, cujos
funcionários foram colocados em disponibi

.Iidade. O Sr. Ministro dispôs-se a rever o
decreto, mas essa revisão não foi feita até
agora. Trata-se de instituição fundamental
para a garantia de um apoio efetivo de traba
lho, de pesquisa e de formação de recursos
humanos, para a educação e especialmente
neste momento, para a alfabetização.

Finalmente, quero reportar-me às dificul
dades por que vem passando a área miner~l,

em plÍ'rticular a Companhia de Pesquisa e Re
cursos Minerais:"'- CPRM. Seus funcionários

. estão intranqüilos ante as possibilidades de
demissão, mas principalmente com relação
à completa falta de recursos daquela institui
ção para manter suas atividades. Para, isto
é indispensável que seja revisto o Orçamento
federal para este ano, garantindo àquela insti
tuição os recursos públicos necessários. Além
disso, é absolutamente necessário que o M;i

.nistério da Infra-Estrutura libere o decreto
regulamentador dos royalties sobre a prod!J
ção mineral, para que eles garantam, corrio
está previsto nas leis que os regulamentaram,
ao Departamento Nacional da Produção Mi
neral os recursos que deverão ser utilizados
em programas a serem desenvolvidos pela
CPRM.

Infelizmente, o Departamento Nacional de
Água e Energia Elétrica foi também vítima
da reforma administrativa. Para que se tenha
uma idéia, a sua superintendência em Minas
Gerais teve seus cinqüenta e quatro funcio
nários reduzidos para apenas sete, o que é
insuficiente para a manutenção dos trabalhos
que aquele departamento tem de realizar.

Portanto, trago rhinhas preocupações com
relação à Companhia de Pesquisa e Recursos

Minerais, ao Departamento Nacional da Pro
dução Mineral e ao Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica, órgãos indispen
sáveis para a manutenção dos serviços públi
cos nas respectivas áreas e que vêm sendo
efetivamente prejudicados pela reforma ad-

I ministrativa e pelo corte de recursos.

O SR. WALMOR DE LUCA (PMDB
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o Presidente
Fernando Collor de Mello marcou com a de
missão ou a disponibilidde de 360 mil servi
dores públicos as comemorações de cem dias
da sua administração, pautados pelei totai
desrespeito, já não digo aos preceitos consti
tucionais, mas à própria Declaração Univer
sal dos Direitos do Homem.

Uma administração que começa, no seu
primeiro momento, afrontando o art. 17 da
quela Declaração - "Ninguém será arbitra
riamente despojado de sua propriedade" 
e investe na conta corrente de todo aquele

que se utiliza do sistema bancário não hesita
rá, em sua ânsia por publicidade, em demitir
100 mil, 200 mil, 360 mil trabalhadores sem
levar em conta nem a necessidde do se.rviço
público, nem a competência ou mérito do
servidor. Basta-lhe o critério de medir quanti
dades; pouco lhe importa julgar e premiar
merecimento, ou atender à eficiência das re
partições do Estao, ou ainda os problemas
que surigiriam como conseqüência das demis
sões.

O Diário Oficial de quinta-feira, 21 de ju
nho, relaciona 1.089 funcionários demitidos
ou postos em disponibilidade, apenas no
INPS. Enquanto isso, o posto de Criciúma,
onde se acumulam 30 mil benefícios e 8 mil
ações judiciais, vê-se obrigado a recorrer à
Prefeitura Municipal para obter pessoal por
empréstimo, na proporção de três para um,
para que possa de alguma forma evitar que
fiquem sem atendimento milhares e milhares
de pobres mineiros que sobrevivem às agru
ras do sub-solo e se aposentam mais cedo,
para usufruir mais alguns anos de vida com
os pulmões sufocado~ pelo carvão. A agência
de Içara, Município de 40 mil habitantes no
Sul-Catarinense, permanece praticamente fe
chada, por falta de pessoal, enquanto se pro
cede, com voracidade, à arrecadação, e os
carnês provenientes ·da Dataprev são distri
buídos aos bancos de ambulância ou carro
da Câmara Municipal, porque o veículo que
realizava essa tarefa foi recolhido e enviado
a leilão.

É de se perguntar qual plano, quais crité
rios, nesses cem dias de Governo Collor,
orientaram a reforma administrativa. Não se
venha dizer que as repartições estavam todas
inchadas. Todos sabemos que nos grandes
centros existe excesso de pessoal; mas por
que lançar mão da demissão e da disponi
bilidde e não transferir· o pessoal excedente?

Podemos, diante disso, afirmar com abso
luta segurança: o que se está fazendo, além
de um golpe de publicidade, é reduzir drasti
camente serviços que estão sendo pagos pela
população contribuinte, esvaziando cada vez



7898 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1990

mais o interior, que é o setor que deveria
ter toda prioridade na implantação de novos
serviços.

Não se diga que o Brasil estava à frente
de todos os países, quanto ao número de ser
vidores públicos. Pesquisas amplamente pu
blicadas pela impensa informam que, en
quanto o Brasil dispunha de um servidor pú
blico para cada 25 habitantes, nos Estados
Unidos a proporção é de 1 para 31. A percen
tagem dos gastos, se era de 26, 1% do produto
interno bruto no Brasil, na Suécia passa dos
42,9% nos Estados Unidos chega a 23,3%
e; na I;folanda, a 57,7%.

O Sr. João Santana, Secretário de Admi
nistração, está fugindo à convocação feita pe
la Câmara dos Deputados, porque não tem
certamente qualquer explicação lógica e justa
para defender as demissões efetuadas.

Confessa assim a insensibilidade do Go
verno para com seus servidores e com a Na
ção, a qual continua com seus serviços públi
cos deficientes e insatisfatórios, em decor
rência certamente da má administração.
Aliás, Sr. presidente, cabe ressaltar que são
os servidores mais simples e de menor salário
que estão sendo penalizados nesta insaciável
fome de demitir. Basta verificar no "Diário
Oficial", para se confirmar que, nas listas
diariamente publicadas, não há "marajás".
Os privilegiados permanecem intocáveis,
muitos deles porque, para se garantirem re
festelados nos seus tronos, trataram de aderir
à campanha "collorida" sem nenhuma con
viccção, mas com toda a conveniência. Por
outro lado, o povo, especialemtne o que vive
no interior, continua carente dos serviços pú
blicos. Encontraremos milhões de crianças
sem escolas e sem mestres, seus pais sem hos
pitais e sem médicos, os aposentados mal pa
gos, com salários misyráveis, as viúvas e pen
sionistas pessimamente atendidos nos postos
do INPS e do INAMPS, por total falta de
pessoal. E o Governo demite a torto e a direi-

, to sem ao menos se preocupar em oferecer
aos seus servidores a oportunidade de conti
nuarem a trabalhar em outras repartições on
de é notória a falta de funcionários. Se é
verdade que há sobra de servidores nas capi
.tais, também é verdade incontestável a carên
!:ia de funcionários ,no interior. Porém, Sr.
Presidente, a insensibilidade e até a cruel
dade que têm caracterizado o Governo Collor
não permitem que se procure uma solução
para a grave situação em que se encontram
os servidores públicos, que, perseguidos, são
tratados como se fossem os responsáveis
maiores pelos males todos que a Nação vive.

É hora, Sr. Presidente, de deixar de misti
ficar. É hora de deixar de jogar para a platéia,
o que 'tem sido a marca do Governo, que
se preocupa com demonstrações de desem
penho atlético sem mostrar até hoje o desem
penho administrativo.

Durante o discurso do Sr. Walmor de
,Luca, o Sr. Ruberval Pi/otto , 4' Secre
tário deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Wi/son\(;;ampos, 2'
Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos)
Concedo a palavra ao Sr. Saulo Qudroz.

O SR. SAULO QUEIROZ (PSDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, estamos há pouco mais
de cem dias do Governo Collor, o qual che
gou, carregando toda a esperança do pvoo
brasileiro. Após esses cem dias, temos aqui,
no Pequeno Expediente, o testemunho de
tantas forças vivas: uns que reclamam do tra
tamento à universidade, outros da reforma
administrativa. Trago um tema específico e,
na minha avaliação, extremamente importan
te: a falência da agricultura brasileira após
esses cem dias do Governo Collor, que come
çou com a implantação do próprio Plano.

Os devedores do Banco do Brasil por finan
ciamento de custeio, já no dia 1" de abril,
assistiram a uma correção de 84% em suas
contas enquanto os preços mínimos, na mes
ma data, sofriam correção de apenas 41%.
A partir ,daí, todo o segmento rural parali
sou-se para discutir essa grande questão, para
mim meramente aritmética.

Basta fazer as contas, nos melhores níveis
de produtividade, dos rendimentos obtidos
pelos agricultores brasileiros e confrontá-Ias
com o saldo devedor dos empréstimos, para
se chegar à conclusão de que o agricultor
não tem rendimento para pagar os emprés
timos, em função dessa diferença na·correção
monetária. O que caberia fazer? O que a
sensatez recomendava? A indenização pelo
Governo Federal, através de recursos do Te
souro, aos agricultores brasileiros, para co
brir a diferença da correção monetária.

É uma questão apenas, Sr. Presidente, de
saber fazer conta. Não é preciso nenhum ou
tro tipo de atributo. Basta fazer aquela conti
nha de somar, diminuir, multiplicar ou divi
dir. No entanto, até hoje o Governo não ofe
receu qualquer solução ao problema. Aliás,
a Ministra Zélia Cardoso de Melo tem reite
rado, através de várias declarações, que o
Tesouro não vai pagar ao agricultor essa dife
rença.

A agricultura brasileira está absolutamente
paralisada. Ainda hoje, o Secretário de Agri
cultura do meu Estado, Mato Grosso do Sul,
onde a agricultura é, sem dúvida, o trator
que carrega a economia do Estado, dizia-me,
surpreso, que, enquanto, no ano passado, na
safra de inverno, o Estado havia plantado
370 mil hectares de trigo, neste ano plantou
apenas 175 mil, ou seja, reduziu pela metade,
conseqüência indiscutível da ação do Gover
no, pois não houve financiamento para o cus
teio da lavoura. Havia um forte clima de Íl;l
certeza.

Além do mais, Sr. Presidente, fonte alta
mente categorizada do Banco do Brasil con
findenciou, ainda ao pé-da-ouvido, que o
banco não tem como financiar a próxima sa
fra de verão. Se uma parcela desse dinheiro,
que está retido pelbs agricultores que não,
querem pagar suas contas com o diferencial
imposto pelo Governo, não retornar no ano
que vem, ninguém terá financiamento de cus
teio. Isso por algumas razões absolutamente

simples. sobretudo porque não mais existe
no orçamento algo de expressivo para a agri
cultura brasileira, que mal atende à demanda
de mini e pequenos produtores. A fonte atra
vés da qual se financiava custeio agrícola 
que são os recursos captados pela caderneta
de poupança"':" é decrescente.

Hoje mais se saca da caderntea de pou
pança dó que nela se deposita. Em contra
partida, recursos anteriores ao Plano Collor,
evidentemente, estão retidos no Banco Cen
traI.

A perspectiva da agricultura brasileira, se
o GoverilO não adotar medidas adequadas,
é a falência. como está ocorrendo com os
setores da Administração Pública, da indús
tria e do comércio, levando o País ao desem
prego. ao caminho do desencontro e da deses
perança. Vamos ter de encontrar alguma saí
da.

Sr. Presidente, em abril apresentei projeto
de lei que buscava ser a voz do Congresso
Nacional, e o qual autorizava o GovernoFe
deral a ressarcir os agricultores dessa dife
rença da correção monetária.

Não estou aqui fazendo a defesa do meu
projeto de lei. mas a do Congresso Nacional,
que n~o pode continuar inerte, sem um grito
de alerta em face da situação por que passa
a agricultu,r~ brasileira. Temos de dizer pre
sente, neste instante, ao anseio de uma classe
extrememante significativa, não apenas nu'"
mericamente. mas dentro do contexto da eco
nomia brasileira.

Meu apelo, dirigido a todas as lideranças,
é no sentido de que apreciem esse projeto
de lei em regime de urgência, para que. vota
do. apresente a visão do Congresso Nacional
para o problema.

Esse projeto não obriga o' Governo a pa
gar. Mas o Congresso Nacional, através da
autorização para que o Governo pague, mos
tra sua voz, sua preocupação; em última aná
lise, faz-se presente.

Por isso, Sr. Presidente. registro veemente
apelo. através do meu projeto e de outras
proposições aqui existentes, para que o Con
gresso Nacional funcione como a voz da agri~
cultura brasileira, que busca socorro. E este
Congresso. sem dúvida, é sua esperança.

O SR. ASSIS CANUTO (PTR - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, hoje, finalmente o Sr. Pre
sid€nte da República assinou mensagem que
encaminha ao Congresso Nacional projeto de
lei que trata da obtenção de recursos para
recuperação e manutenção das rodovias fede
rais, em solenidade realizada às 11 horas no
Palácio do Planalto. Na oportunidade, decla
rou o Sr. Ministro da Infra-Estrutura que.
uma vez que o Congresso Nacional, através
da Comissão Mista de Orçamento. tenha de
finido os recursos, imediatamente aquele Mi
nistério iniciará a recuperação da malha viá
ria do Brasil. Este é um assunto que toda
a comunidade econômica, principalmente
empresários e políticos que utilizam as rodo
vias. vem 'aguardando com muita ansiedade,
porque é público e notório o estado precário
de nossas estradas, assim como os prejuízos
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materiais e acidentes fatais por elas causados
diariamente. com a perda de vida de muitas
pessoas. quer em automóveis particulares.
quer em veículos de transporte c~letivo ou
de carga.

Queremos. pois. desta trib.una. registrar
nossa satisfação pela medida. que. podemos
dizer. vem um pouco tarde. Oxalá antes do
período chuvoso possamos ter concluídos os
trabalhos da operação denominada SOS Ro
dovia.

Finalmente. Sr. Presidente. esperamos que
a BR-364. no trecho Porto Velho-Cuiabá. es
teja incluída entre as consideradas prioritá
rias nesse trabalho de recuperação.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. Sr" e Srs. Deputados. a Seleção Brasi
leira despediu-se da Copa do Mundo. entris
tecendo o povo brasileiro. após a vitôria de
um a zero para a Argentina. Cabem. pois.
algumas ret1exões sobre sua trajetória.

Em primeiro lugar. o técnico Lazaroni
comportou-se exatamente como o Presidente
da República. Diria mesmo que Lazaroni é
uma espécie de Collor da CBF~ autoritário.
desconhecedor do pensamento do povo brasi
leiro. das críticas à sua tática. Assim. sem
dar nenhuma atenção às tradições brasileiras.
levou nossa Seleção ao desastre. Seu autorita
rismo. sua incompetência equivalem. em sua
tática. ao que foi o Plano Collor. ou seja.
a um retumbante fracasso.

Há também uma razão mais profunda. Es
sa Seleção Brasileira é um escrete de brancos.
Tornou-se clara. mais dura; portanto. com
menos criatividade e alegria no jogo. Por que
isso? Hoje o Brasil tem mais de 60% de sua
população nas regiões metropolitanas. onde
não existem mais campos de pelada. Se há
vinte. trinta anos a garotada brasileira jogava
antes das aulas, às sete da manhã, ou depois
das aulas. ou na hora do almoço. à tarde
ou no início da noite, hoje a nossa juventude.
a nossa criançada, nos bairros das grandes
cidades, não tem mais sequer um pequeno
pedaço de chão para rolar uma bola. Isso
chama a atenção para as estruturas do capita
lismo brasileiro. da especulação imobiliária
que grassa, especialmente nos grandes cen
tros. Essa geração é formada em quadras,
em clubes de gente rica e, portant/.>. sem a
experiência e a espontaneidade das, ."adas.

Por outro lado, a crise brasileira levou o
futebol a exportar as nossas principais estre
las. Esta é a realidade: o povo brasileiro não
tem dinheiro para pagar o ingresso e assistir.
em um estádio, a uma partida de futebol.
Isso faz com que os nossos principais joga
dores procurem outros países e. evidente
mente, os nossos campeonatos deixam de ser
uma escola de formação e de aperfeiçoamen
to, porque nossos atletas não disputam com
os de fora.

Portanto, o desastre não foi ao acaso. Foi
devido à postura política da CBF e, especial
mente, do técnico Lazaroni, que reproduziu
a postura política do Governo Federal. Laza
roni. repito, é o Collor da CBF, da Seleção.

Sr. Presidente, a estrutura do capitalismo
e a crise atual faziam com que houvesse mais
crioulos e mulatos na nossa Seleção, que ago
ra é de louros. porque a nossa juventude mais
pobre é constituída. em sua maior parte. das
parcelas mais negras da população.

Há uma explicação estrutural para essa mu
dança no estilo do nosso jogo, que perdeu
a espontaneidade. Insisto em que a crise eco
nômica provocou essa situação. Lamento ain
da mais que tenha havido uma "armação",
uma manipulação política e publicitária. Te
mos informações de que o Sr. Collor de Mello
já se estava preparando para assistir. na Itá
lia. ao final da Copa do Mundo, tomando
parte. inclusive. da volta olímpica com a taça
da Copa do Mundo nas mãos, enquanto de
terminada rede de televisão jogaria vinhetas
que diriam: "Presidente pé-quente".

Ora. esse é um Presidente que sequer teve
sensibilidade para ver que essa seleção mere
cia a torcida do Brasil; afinal, somos todos
brasileiros e achamos que o Brasil tem direito
a alguma alegria. Queríamos que o Brasil
vencesse. Mas o fato de o Presidente ter dado
ensejo a uma "armação" dessas mostra bem
o seu espírito estreito e a sua incapacidade
de sentir que essa seleção não tinha qualquer
chance. Convenhamos que uma "armação"
dessas não tem qualquer ética para com o
espírito do povo brasileiro.

Espero que essa derrota sirva de lição. não
só para que o povo se aprofunde no caminho
das mudanças estruturais do nosso sistema
econômico, mas também para que mude o
comportamento do Governo que aí está. Nos
so povo tem direito à alegria. à satisfação,
ao lazer, e não tem cabimento que o Governo
aprofunde o desemprego e mantenha baixo
o salário, levando o povo cada vez mais no
caminho da tristeza.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Virgílio Gui
marães. o Sr. Wilson Campos. 2" Vice
Presidente. deixa a cadeira da presidên
cia. que é ocupada pelo Sr. Ruberval Pi
lolto..1' Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Concedo a palavra ao Sr. Fernando Gas
parian.

O SR. FERNANDO GASPARIAN (PMDB
- SP) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputa
dos, é com grande satisfação que vejo incluí
da na Ordem do Dia, sob o item 2, a discussão
do Projeto de Lei n" 602. de 1983. de auroria
do Deputado Gastone Righi, ao qual foram
anexados projetos dos Deputados Luiz Salo
mão, Vilson Souza, enfim, de uma série de
outros Deputados autores de proposições que
versam sobre o mesmo assunto.

Como todos sabemos, o § 3" do art. 192
da Constituição Federal estabelece que as ta
xas de juros reais não podem superar 12%
ao ano e que a cobrança acima deste limite
será conceituada como crime de usura, puní
vel em todas as suas modalidades, nos termos
em que a lei determinar. Pois vamos discutir
hoje o projeto de lei que conceitua o crime
de usura, não os 12% previstos da Consti-

tuição - aliás. auto-aplicável nessa parte,
de acordo com a opinião do Sr. Procurador
Gerai da República, manifestada no dia 18
de março em parecer. e, também. de acordo
com uma série de decisões da Justiça. em
1" instância. Em São Paulo. tive conhecimen
to de uma decisão de 2' instância. no sentido
de que os juros são realmente de 12% ao
ano. Aliás. o Procurador-Geral da Repúbli
ca, depois de ressaltar em seu parecer que
está em vigor o juro de 12% ao ano. desde
5 de outubro. diz: "Finalmente, deve ser es
clarecido que a tipificação do crime de usura
previsto na norma em exame depende de lei.
ainda que regra penal já exista sobre a maté
ria - Lei de 1933, elaborada pelo Presidente
Getúlio Vargas e pelo Ministro Osvaldo Ara
nha.

E aduz o Procurador-Geral da República:
'''É que. no caso. o tipo não se refere a juros
reais, porque na Lei de 1933 falava-se sim
plesmente em juros - juros reais, conceito
novo -, o que impede a adoção do dispo
sitivo legal existente".

O próprio Procurador-Geral indicava a ne
cessidade de ser aprovada a lei que tipifica
o crime de usura. o que está sendo feito pelo
projeto que iremos discutir hoje.

Sr. Presidente, acho oportuna a votação
neste momento. pois sabemos que essa dispo
sição constitucional não vem sendo aceita pe
lo sistema financeiro, não tem sido exigida
pelo Governo. apesar de ser auto-aplicável.
o que faz com que o Brasil pratique os juros
mais altos do mundo. .

A Gazeta Mercantil de hoje publica traba
lho muito interessante sobre a competitivi
dade no mundo, principalmente nos países
menos desenvolvidos. Ele mostra que o juro
médio real praticado no Brasil, no ano passa
do foi de 42%. Em Hong Kong registrou-se
o mais baixo juro. menos de 1% ao ano.
As baixas taxas de juros explicam a situação
de países como a Coréia, Cingapura. Taiwan.
que têm tido um grande crescimento econô
mico, ao contrário do que acontece com o
nosso País.

Sr. Presidente. julgo muito importante re
gistrar, neste momento. que o Banco Central,
por absoluto engano, decidiu elevar as taxas
de juros contrariamente às leis de mercado.
Na quarta-feira passada, quando o Governo
esteve ausente do overnigbt, as taxas de jur('·
caíram de 12 para 1% ao JnPs ",. o Or"'" .__
não L1vt:~~e retornado ao mercado puxal1do
as t.lxas para cima, elas teriam permanecido
em 1% ao mês"nível permitido pela Consti
tuiç.io. Isto teria de possibilitar a estabiliza
çãó je algumas empresas sufocadas. aquelas
que não conseguiram livrar-se dos bancos.
Emtora a maior parte delas o tenha conse
guid), algumas estão impedidas de ter um
crescimento econômico e vêem diminuídas
suas Jossibilidades de continuar trabalhando.
Ao J!1esmo tempo, outras não Sf' dispõem
a faz'lr novos investimentos, porque. com es
se jUl o alto, nenhuma teria su<.cssu em nosso
País. O Brasil está parado há 10 cUJOS e assim
continuará, infelizmente, se prosseguirmos,
como agora, mudando constante c inteira-
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mente a política monetária. A Ministra Zélia
Cardoso de Mello vinha impondo ao País de
terminada política, que agora resolveu mu
dar, estabelecendo altas taxas de juros a
exemplo do que fez o Ministro Mailson da
Nóbrega no passado, e que trouxe ao País,
como resultado, profunda recessão e alta in
flacionária.

Era o que tinha a dizer.

o SR. EDIVALDO HOLANDA (PCN 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, assomo à tribu
na desta Casa para registrar meu protesto,
e o do meu Partido, contra as demissões em
massa praticadas no País, principalmente no
Estado do Maranhão.

Particularmente, desejo prestar solidarie
dade aos ex-funcionários da Funtevê, Tele
'visão Educativa do Maranhão. São empre
gados com vinte e dois anos de serviços pres
tados à educação, sumariamente demitidos,
fato que provocou verdadeiro caos social na
quele Estado.

Neste momento, apelo ao Governo Collor
de Mello no sentido de que pare, analise os
fatos e siga um rumo que venha ao encontro
do anseio de milhares de famílias que estão
passando por instantes de pavor em todo o
Pafs.

Ontem, em São Luís, eu visitava uma agên
cia do Banco do Brasil, cujo gerente me dizia
que seus funcionários estavam apavorados,
pois sabiam que, no dia seguinte, ao chega
rem ao trabalho, poderiam encontrar suas
cartas de demissão.

Os funcionários da Sucam, da TVE, do
·Banco do Brasil e de várias repartições deste
País estão clamando por justiça. São famílias
,que começam a passar fome, já que seus orça
\mentos estavam programados e agora se
'vêem sem nenhum recurso, sem terem a
quem se dirigir,~m estado de desespero.

Sr. Presidente, a minha cidade - São Luís
'- e o Estado do Maranhão, como de resto
~a Nação inteira, têm padecido. Estamos num
verdadeiro regime de terror.

O nosso apelo ao Governo é para que não
,faça demissões, mas procure outros meios pa
:ra reduzir os gastos. Que o funcionalismo
brasileiro, sobretudo o servidor mais nece~i

tado, seja deixado em paz e possa ter nova
mente a tranqüilidade que sempre desfrutou.
Que a Nação retome o caminho do desenvol
vimento e da estabilidade econômica sem que
se use de terrorismo.

Muito obrigado.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Deputados, exatamente
após um ano de tramitação na Câmara dos
Deputados, finalmente se aprovou nesta Ca
sa a redação final dos projetos que regula
mentam a Constituição Federal, no que diz
respeito aos planos de benefícios e de custeio
da Previdência Social, tornando aplicáveis os
direitos conquistados, através da nova Carta,
pelos trabalhadores rurais e urbanos e pelos
aposentados e pensionistas.

Foram meses de muitas reuniões, árduos
debates e calorosas discussões em torno de
matéria das mais controversas. A demora na
regulamentação da lei, o descumprimento
dos prazos constitucionais e a teimosia do
Governo em não aceitar a auto-aplicabilidade
de alguns dispositivos, como é o caso do art.
58 das Disposições Transitórias, que manda
restabelecer o poder aquisitivo - aposen
tadoria e pensão - expresso pelo número
de salários mínimos da data de sua concessão,
ou a determinação de que nenhum benefício
poderia ser inferior ao salário mínimo, pole
mizaram ainda mais a questão e foram causa
de inúmeras ações em juízo.

Os acertos demoraram, mas chegou-se, fi
nalmente, aos necessários e desejados acor
dos, e a redação final dada ao projeto inclui
também o acerto do reajuste dos aposentados
e pensionistas do INPS, que se vinha consti
tuin'do na maior polêmica entre as entidaes
dos aposentados e pensionistas e o Governo
e, conseqüentemente, no maior entraye para
a aprovação da matéria na Câmara dos Depu
tados.

Assim, pelo art. 36 do projeto, determi
nou-se que OS valores dos benefícios e das
aposentadorias e pensões serão reajustados
sempre que for alterado o salário mínimo,
a fim de manter o poder aquisitivo do bene
fíc.io na data de sua concessão, aplicando-se
o Indice do Custo de Vida (ICV), do Dieese,
e utilizando-se, na falta deste, o mesmo índice
de correção do salário mínimo.

Os projetos que tratam da regulamentação
dos planos de benefícios e de custeio da Previ
dência Social e da organização da Seguridade
Social estão sendo agora encaminhados para
a apreciação do Senado Federal que, acre
dito, com urgência, sem maiores delongas,
deverá referendar todos os acertos promo
vidos no âmbito da Câmara dos Deputados.
Afinal, todas as discussões e acertos possíveis
já foram feitos'na Câmara dos Deputados.

Mesmo assim, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, desta tribuna dirijo o mais vee
mente apelo à Mesa do Senado e a todos
os Srs. Senadores, para que não protelem
mais a apreciação de tão importante matéria.
A complementação destas leis está sendo
aguardada com a maior ansiedade e é indis
pensável à tranqüiliade de milhões de traba
lhadores, especialmente dos trabalhadores
rurais, que aguardam a equiparação de direi
tos com os trabalhadores u.~anos, assim co
mo o de grande quantidade de pessoas com
tempo para se aposentar e que esperam a
decisão do Congresso Nacional e a aprovação
da lei, além dos milhões de aposentados e
pensionistas, que tantas injustiças já sofreram
ao longo desses anos.

É preciso, mais do que nunca, e com a
rapdiez que a situação requer, que se chegue
a uma decisão definitiva e, temos a certeza,
o Senado Federal haverá de tomá-la sem mais
delongas, eis que já se discutiu a matéria na
Câmara dos Deputados em toda a sua ampli
tude e com todos os segmentos da sociedade.

Não temos mais desculpas plausíveis a dar
aos m'i1hões de aposenados e pensionistas

deste País, que nos cobram a todo o momento
a regulamentação dos seus direitos, que os
próprios Congressistas, como Constituintes,
increverem na Carta Magna. Estamos no fim
desta Legislatura, às vésperas de uma impor
tante campanha eleitoral e não há mais tempo
a perder. Não podemos frustrar os anseios
desta sofrida categoria, que\em nós confiou,
entregando à Nação uma obra inacabada,
sem a necessária regulamentação, mormente
no campo dos direitos sociiiis e garantias indi
viduais. Justiça já, para os aposentados e pen
sionistas, é o que certamente todos nós dese
jamos.

A SRA. EUNICE MICHILES (PDC 
AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, dia 29 do
corrente, Dia de São Pedro, comemora-se
também o Dia do Pescador. No meu Estado,
o Amazonas, esse dia reveste-se de grande
importância, 'por homenagear uma classe que
tem papel fundamental para o abastecimen
to, especialmente das cidades de Manacapu
ru, Maués, Itacoatiara, Parintin's e, sobre
tudo, de Manaus.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é
uma classe sofrida, à qual não se deu ainda
a atenção que merece; são homens que traba
lham de sol a sol, passando semanas e mais
semanas longe de seus familiares, e que não
têm a justa recompensa de seu árduo traba
lho. Quando voltam para vender o produto
de sua pesca, são sobrecarregados com taxas,
e quem fica com a melhor'parte é o interme
diário, ou "despachante", como é chamado.
É preciso que se alivie esta carga não só para
que o pescador tenha um maior lucro de seu
trabalho, mas para que o peixe chegue às
mesas por um preço mais acessível.

Neste dia, pois, em que desejo saudar os
pescadores, creio que se deveria propor um
apoio mais efetivo, como por exemplo: 1 
uma linha de crédito especial nos bancos ofi
ciais para compra de barcos, equipamentos
ou até para reforma de barcos; 2 - fortalecer
as colônias de pescadores, onde as adminis
trações estejam realmente trabalhando a fa
vor da classe; cobrar um melhor desempenho
e até punir aquelas que não estejam cumprin
do seu objetivo; 3 - que se criem cursos
de pesca, repassando tecnologia de pesca mo
derna e conservação do pescado, ao tempo
em . se procure desenvolver no pescador
uma ll:~ntalidade preservacionista, evitando
a captura de peixes em crescimento ou de
espécies ameaçadas de extinção.

São medidas, Sr. Presidente, Sr" e Srs. De
putados, que precisam ser tomadas, para que
se dê apoio a uma classe tão importante como
a dos pescadores, que trarão, como conse
qüência. um alimento de boa qualidade, por
um preço acessível, à mesa empobrecida do
brasileiro.

O SR. SÉRGIO SPADA (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, no dia 15 próximo pas
sado, a população do oeste e do sudoeste
do Paraná fez magnífica manifestação às mar
gens do Parque Nacional do Iguaçu, pedindo
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a reabertura da Estrada do Colono, que exis
te na região há mais de quarenta anos e é
fundamental para interligação de todo o sul
do País.

Para nossa surpresa, no dia seguinte, tão
logo acabou a manifestação, o Juiz da Primei
ra Vara da Justiça Federal de Curitiba refe
rendou decisão anteriormente tomada pelo
Meritíssimo Juiz Dr. Milton Luís Pereira, que
mandava fechar aquela estrada definitiva
mente.

Nós, da região oeste e sudoeste do Paraná
- e nessa luta estão envolvidas todas as lide
ranças, até mesmo os Governadores dos Es
tados de Santa Catarina e do Paraná - não
nos conformamos com essa decisão, que con
sideramos injusta. Por isso recorremos aos
tribunais competentes, no sentido de reverem
a posição tomada em primeira instância pelo
Tribunal de Justiça do Paraná. '

Era essa a comunicação que gostaria de
fazer.

Muito obrigado.

o SR. LEOPOLDO BESSONE (PMDB 
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, preocu
pa-me, de maneira muito especial, o propó
sito do Governo Federal, à guiza do chamado
enxugamento da máquina administrativa, de
promover a despedida de mais de 300 mil
servidores públicos de todos os níveis estrutu
rais, quer os da direta, quer os da indireta.

Em um país como o nosso, em que os níveis
1e desemprego e subemprego atingem a per
Gentuais alarmantes, como indicam os dados
fornecidos e amplamente divulgados, exone
rações de tal monta nos levarão a um indese
jável agravamento no desconforto social em
que vivemos.

Não tenho dúvidas quanto à urgente parti
cipação do Estado, em termos da diminuição
dos gastos públicos, neste grande esforço na-

, cional de combate à inflação. Penso mesmo
que a Nação dele não participará como um
todo, enquanto não sentir a contrapartida do
Estado neste sacrifício que a todos nós atinge
e compe~.

Tenho para mim que, pelo fato de sempre
estar envolvida' com o fenômeno de causa
e efeito, toda e qualquer ação político-admi
nistrativa exige um prévio e meticuloso estu
do de suas conseqüências, e também, sempre
que tais efeitos determinarem alguma espécie
de prejuízo social, uma cuidadosa estratégia
de minoração daquelas conseqüências social
mente desagradáveis.

Este cuidado a que me refiro, mais do que
mera atenção do administrador público, é um
dever que lhe impõe o munus qu~ exerce
em nome e por delegação da sociedade.

Assim ,é que o definido "ato príncipe" ou
"ato do príncipe", mesmo acobertado pelas
chamadas razões do Estado, pelos interesses
da maioria, pela premênciadas circunstâncias
ou até mesmo por um comportamento de jus
tiça que possa conter, deverá balizar-se den
tro daquele conteúdo de humanidade que Rui
Barbosa afirmava existir nas entre-linhas da
lei.

Esta atitude cuidadosa à qual conc1amo
nossas autoridades executivas foi sempre um
dos grandes atributos do político mineiro:
prudência. Terno sentimento de prudência,
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, que
deve inspirar o gesto, o ato ou a decisão de
todos a quem competem as decisões nacio
nais, mesmo quando estas atinjam quadros
minoritários, geralmente os mais sacrifica
dos, pois ao Estado compete o bem-comum.
das minorias ou das maiorias. O Governo
não pertence a segmentos e sim a toda a popu
lação.

Entretanto, nobres Pares, não desejo aqui
ater-me a princípios já de ,todos conhecidos
e grisalhos entre as nações civilizadas. Meu
propósito é o de levar ao Exm\' Sr. Presidente
da República, ao Exm" Sr. Ministro do Traba
lho e, enfim, ao Governo Federal como um
todo, meu apelo e minha sugestão no sentido
de levarem alguma tranqüilidade à famJ1ia
dos servidores ameaçados com a exoneração.

É público e notório que diversas institui
ções governamentais carecem de recursos hu
manos para comporem seus quadros funcio
nais defasados. Não fora verdade tal asser
tiva, não estaríamos lendo em nossos jornais
as seguidas convocações, por editais, para
concurso de admissão.

Minha sugestão é no sentido de se fazer,
com a mesma prioridade que se quer dar às
exonerações, um remanejamento de pessoal.
Por exemplo: foi extinto o Banco Nacional
de Crédito Cooperativo (BNCC). O Banco
do Brasil está necessitando de funcionários?
Aproveitem-se. então, os de uma instituição
para outra, mesmo que, em casos específicos,
se tenha de realizar concursos. Apenas sugiro
uma forma de concurso interno, como ma
neira de se privilegiar, ainda que pouco,
quem está sendo desprivilegiado com a de
missão. Meu apelo objetiva também, se ado
tada a sugestão, seja ela levada a efeito con
comitantemente com o enxugamento de cada
órgão. Desta maneira, estaria o Governo le
vando alguma tranqüilidade aos seus servi
dores e evitando a humilhante figura da dis
ponibilidade.

Ao povo, por mais que apóie as medidas
anti-inflacionárias, fica difícil entender por
que o Governo pede à iniciativa privada que
não demita empregados e, ao seu turno, pre
tenda demitir mais de trezentos mil funcio
nários.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, creio
firmemente que o Ministério que foi criado,
como o Ministério da Criança, pelo px!p" Sr.
Presidente da República, pão desejará, seja
em nome do que for, deixar desempregados
cerca de 300 mil chefes de família. Cerca de
trezentos pais de crianças.

É, pois, confiando no espírito humanitário
do Sr. Presidente Fernando Collor, na sensi
bilidade trabalhista do Sr. Ministro do Traba
lho, Rogério Magri, bem como na criativi
dade de toda equipe de Governo, que finalizo
esperançoso de uma solução que compati
bilize a vontade política do Governo em en
xugar a máquina administrativa com o dever

do Poder em enxugar as lágrimas de tantos
servidores desesperados.

SI. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, todos
nós que, em função de nossos mandatos, fixa
mos residência em BrasI1ia, acabamos por
adotar a cidade como nossa, passando a viver
seus problemas e a nos interessar por seu
destino.

Brasília tem, efetivamente, uma magia es
pecial que todos encanta e envolve, notada
mente a nós, mineiros, contagiados pelo espí
rito pioneiro e realizador de Juscelino Kubits
chek de Oliveira. o "Fundador".

No dia 29 de maio, o Engenheiro José Ro
berto Arruda pronunciou importante pales
tra sobre o tema "BrasJ1ia, novas perspec
tivas", em seminário promovido pelas Orga
nizações Globo e com o apoio dos Governos
dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal,
cujo objetivo era o de elaborar uma "Carta
do Brasil Centro-Norte", como documento
síntese das propostas para o desenvolvimento
regional.

Naquele encontro, José Roberto Arruda,
com absoluto senso de oportunidade, ergueu
a Bandeira da ampliação territorial do Dis
trito Federal, e o fez de tal maneira inspirado
que me permito trazer ao conhecimento da
Casa os aspectos basilares de seu pensamen
to:

Juscelino Kubitschek, quando contruiu'
Brasília, registrou para a História dois gran
des objetivos: a Construção de uma nova ca
pital, no centro do País, que fosse capaz de
abrigar com eficiência e modernidade os Po
deres da República e a interiorização do de
senvolvimento.

A primeira meta foi integralmente cumpri
da, mas a segunda, apesar da efetiva mudança
do mapa econômico do Brasil. a partir dos
anos 50, acabou relegada a segundo plano,
com os sucessivos problemas que afetaram
a vida do País nas últimas duas décadas.

Hoje, no seu aniversário de 30 anos, Bra
sília é muito mais um oásis - no centro de
uma região pobre e carente dos mais elemen
tares serviços públicos --'-- do que pólo indutor
de desenvolvimento.

Buscar um modelo de desenvolvimento
harmônico entre Brasília e a sua região de
influência é mais do que resgatar os ideais
de JK, condição necessária para a preserva
ção da cidade-capital.

A lição dos primeiros trinta anos
A principal lição dos primeiros 30 anos

de Brasília é a de ser impossível encontrar
soluções para cada um dos prqblemas poten
ciais de nossa cidade - a oferta de empregos,
habitação, transporte, água, saúde, custo de
vida, educação e segurança - que são. por
natureza, interligados. Suas causas e seus
efeitos se interligam, podendo a solução de
um afetar vários outros. Além disso, todas
essas questões são agravadas pelos limites fí
sicos, que condenam o Distrito' Federal a ser
uma espécie de.protetorado do Governo Fe
deral.

Novo enfoque para equacionar o futuro
do Distrito Federal implica em uma visão glo-
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bal e sistêmica de seus problemas e, além
disso, de uma retomada da definição da sua
área, dos atuais 5.800 km2 para os 14.400
km 2 do quadrilátero demarcado pela Missão
Cruls.

Aspectos Históricos e legais
Historicamente, isto já era previsto na

Constituição de 1891, no seu art. 3'.' como
conseqüência da Missão Cruls, que fez a de
marcação da área em 1894, considerando, in
clusive, os aspectos naturais e geográficos en
volvidos.

Quando a Lei n" 2.874, de 1956, destacou
os 5.800 km2 para a construção da nova capi
tal, restaram 8.600 km2 como território da
União "Sob a autoridade anômala e provi
sória de Goiás".

O eminente jurista Humberto Gomes de
Barros nos ensina que "somente em parte
se cumprLu a afetação" pela Lei n" 2.874/56.
"O restante do quadrilátero continua à espe
ra de seu destino: a incorporação ao território
do Distrito Federal".

O caminho indicado seria apenas a modifi
cação da Lei n" 2.874/56, já que "o preceito
constitucional, uma vez complementado pela
demarcação, operou instantânea e definitiva
transformação da área e a sua exclusão do
território goiano". Em resumo, os 8.600 km2

estão reservados para o Distrito Federal, sob
a provisória administração de Goiás.

A ameaça da superpopulação
Por várias razões, é chegado o momento

de se rediscutir essa questão. A cidade, plane
jada para 500.000 habitantes, terá mais de
3 milhões de pessoas no ano 2.000, o que
poderá fazer de Brasília uma metrópole dese
quilibrada, a exemplo das grandes cidades
brasileiras.

A ameaça desse crescimento explosivo ao
patrimônio urbanístico e à qualidade de vida
em Brasília é inquestionável. Hoje, já convi
vemos com uma elevada densidade demo
gráfica de 24hab/km2 e, no ano 2.000, podere
mos estar convivendo com uma preocupante
taxa de 517 hab/km2

- bastante superior à
países populosos, como a Índia (209 hab/km2

)

ou o Japão (320 hab/km2
).

Vantagens para Brasília
Esse acréssimo de área traria, em primeiro

lugar, a solução para o problema da água.
A disponibilidade de água, mesmo com a du
plicação da adutora do Rio Descoberto, esta
rá comprometida dentro de 5 anos. A Coor
denação do Meio-Ambiente, ainda em 1987,
já destacava que existem grandes manaciais
na área em questão, como os rios Maranhão,
Areias, Verde, Sal e Corumbá, que podem
"garantir a água para o Distrito Federal por
mais de 100 anos".

O segundo impacto é o da possibilidade
de auto-suficiência agrícola e implantação de
uma zona industrial planejada, gerando em
pregos e vida econômica própria. Afinal, a
cada ano, 50.000 jovens na faixa dos 18 anos
tentam entrar no mercado de trabalho e são
condenados ao desemprego.

Assim, não só estaríamos preservando o
Plano Piloto como cidade político-adminis-

trativa, como estaríamos criando novos espa
ços e fluxos urbanos mais racionais, o que
é fundamental para o equacionamento das
funções transporte, educação, saúde, sanea
mento básico e habitação.

A ocupação racional dos 14.400 km2 gera
ria novas fontes de receitas tributárias e pro
piciaria investimentos do governo do Distrito
Federal, hoje proibidos, destinados a energia
elétrica, hospitais, escolas, em locais onde
a população já se está assentando, o que evi
taria a pressão violenta ora exercida sobre
os equipamentos urbanos centralizados.

A solução a nosso alcance
Os problemas políticos que levaram JK a

construir Brasília numa área menor do que
a prevista na própria Constituição já estão
superados, mas é claro que a mudança pro
posta deve ser discutida democraticamente,
inclusive, ouvindo-se, através de plebiscito,
a população a ser atingida.

Não é lícito à nossa geração fechar os olhos
para o crescimento das pressões internas na
atual área limitada e incompatível com a po
pulação que aqui vive, enquanto a solução
viável (modificação da Lei n" 2.874/56) está
ao nosso alcance, sabiamente deixada como
legado por aqueles que sonharam, demar
caram, planejaram e construíram a nova ca
pital.

Percebe-se, pois, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, que o enfoque técnico, social e
político é da maior seriedade e que, via dele,
o ilustre palestrista a todos convence.

O eminente Ce!. Affonso Heliodoro dos
Santos, dirigente do Memorial JK e um dos
mais leais e dedicados cultores da memória
de seu amigo Juscelino, a quem acompanhou
desde os tempos do Governo de Minas, diri
giu uma carta hist6rica sobre o assunto ao
Correio Braziliense.

E quando falo do Ce!. Affonso, não con
sigo fazê-lo sem lembrar-me de outra grande
dedicae"ão, como a sua, que JK e sua memóri~i
sempre teve - a do saudoso Deputado Rena
to Mário de Avelar Azeredo, que, se entre
nós ainda estivesse, por certo estaria fazendo
este discurso no meu lugar e pedindo vênia,
o que faço em sua homenagem, para trans
crever a referida carta neste pronunciamento:

"Brasília, 25 de abril de 1990

Meu caro Ronaldo,
Mais do que oportuna a publicação

de "O desafio depois de JK", de José
Roberto Arruda, no "Correio Brazilien
se" do dia 21 deste.

Trinta anos são decorridos. Brasília
e isto é consensual- tem que ser reestu
dada, harmonizando seus planos origi
nais com os problemas gerados pela su
perpopulação.

Se considerarmos a Região Centro
Oeste, Brasília cumpriu também o se
gundo questionamento proposto por JK:
o desenvolvimento da região como todo.
Todavia, se considerarmos apenas a re
gião metropolitana de Brasília, resta-nos
a tristeza do quadro pintado por José

Roberto Arruda em seu magnífico ar
tigo.

A busca de um modelo de desenvol
vimento, para o espaço que compreende
Brasília e seu entorno, é mais do que
urgente. O artipulista nos alerta para o
fato.

Seu jornal pode agora - como fez
Hip6lito da Costa em relação a Brasília
- assumir a liderança dessa batalha, de
fender e proclamar esse ideal, como ban
deira de uma bela luta que já se faz tarda,
talvez por comodismo, incapacidade ou
mesmo desamor à nossa cidade.

Brasília cresceu em população e per
deu em qualidade de vida. E as conse
qüências serão terríveis. Às vezes, já
com as dificuldades encontradas no trân
sito, me ponho a pensar o que será de
Brasília daqui a 10 anos. Aí toda essa
carência de hoje, cresce de proporçõ:s.

Ou marchamos para a conquista dos
nossos 14 mil quilômetros quadrados, in
corporando-os definitivamente ao terri
tório do Distrito Federal, ou esteremos
fadados a ver nossa "Capital da Espe
rança" vivendo o seu futuro de total de
sesperança, desorganização, desordem e
todas as demais mazelas das grandes ci
dades do Brasil e do mundo.

Belo Horizonte também foi planejada
para ser uma capital. Com 12 anos de
existência já suas fronteiras urbanas
eram ultrapassadas pelo crescimento na
tural e desordenado da cidade que, como
capital, atraía populações interioranas,
em busca de melhoria de vida.

Brasília é atração muito maior. Bra
sília convocou ondas e mais ondas de
brasileiros, de todos os quadrantes, para
sua construção. O aumento da popula
ção cresceu naturalmente, já nos seus
primeiros albores. Depois, a fixação da
cidade como centro de decisões trouxe
mais gente, mais gente e mais gente. Ho
je já temos uma cidade' com população
3 vezes maior do que aquela prevista pá
ra seu espaço. Urge, portanto, iniciar
mos esta campanha que o articulista su
gere e que, de certa forma, já vem com
um tempo de retardamento. Muito bem
fundamentado o artigo em referência,
gostaria de vê-lo divulgado entre os habi
tantes de nossa cidade. Outros, que tam
bém se preocupam de com o problema,
passarão a manifestar-se na defesa de
nossa Brasília. Como Secretário-Geral
do "Memorial JK" , darei o melhor apoio
a qualquer movimento em defesa da ca
pital. Como presidente do "Clube dos
Pioneiros", convocarei a Diretoria e o
Conselho Consultivo do Clube par dar
lhes conhecimento das idéias enfocadas,
com o intuito de colher sugestões pra
iniciarmos um movimento no sentido de
tornar efetivas as indicações de possibi
lidades do Distrito Federal, menciona
das por José Roberto Arruda no se~ tra
balho.
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Um 'movimento envolvendo a Asso
ciação Comercial, que sempre funcionou
aqui, mais ou menos, como uma edili
dade; o Iate Clube de Brasília; o.Rotary;
o Lions; o Clube dos Diretores Lojistas;
as Lojas Maçônicas, e tantos outros clu
bes e associações, não só de Brasília co
mo das cidades satélites, transformaria
a solução do problema da nossa área ter
ritorial em legítima aspiração e vontade
do povo. É hora de Brasília precatar-se.
Brasília, agora, politicamente liberada,
tem que se cuidar. Deixou de ser filhote
do Governo federal e passou a ser um
território onde será preciso gerar recur
sos próprios para sua manutenção e seu
crescimento econômico e social. Temos
que incorporar, e já, os nossos restantes
8.600 quilômetros quadrados de territó
rio, dando-lhes um planejamento har
mônico, que lhe propicie engrandeci
mento e capacidade para emparelhar-se
ao desenvolvimento já alcançado por
nossa capital.

Brasília hoje é uma metrópole, Pode
transformar-se em megalópole. - com
insolúveis problemas ~ a exemplo do
que tem ocorrido com outras cidades.

Meu Caro Ronaldo; publique outros
artigos como o do nosso "Zé" Roberto.
Tenho certeza que estará contribuindo
para enfrentar o "desafio".

Um abraço.
'Amigo de sempre,
(ass.) Affonso Heliodoro dos Santos"

Sr. Presidente e Srs. Deputados incluin
do-me, pois, entre os que empunham a ban
deira levantada por José Roberto Arruda,
apelo aos meus pares no sentido de também
apoiarem a proposta, a ela emprestando o
inprescindível prestígio de sua representati
vidade.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, enquanto países
do Primeiro Mundo, como Estados unidos,
os Tigres Asiáticos e a Comunidade Euro
péia, planejam estrategicamente a atuação
de seus centros de pesquisas, ó Brasil envolve
linearmente esses setores vitais ao seu desen
volvimento econômico no mesmo cenário de
demissões em que se encolltra mergulhado
o funcionalismo público e pessoal de empre
sas estatais subordinadas ao Executivo Fe
deral.

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
da Telabrás está sendo atingido duramente r
pelos cortes de pessoal promovidos pelo Go- .
vemo Collor, com a demissão de 12% de
seu quadro, incluindo nesse corte pesquisa
dores (Engenheiros, Analistas, Mestres,
Doutores) e pessoal administrativo com capa
citação no setor de pesquisa e desenvolvi
mento.

Localizado em Campinas, Estado de São
Paulo o CPqD/Telabrás fomenta, junto com
diversas universidades do País, a formação
dq pólo industrial mais importante de alta

tecnologia em teleinformática. Um exemplo
de resultados de sua existência são empresas
como Elebra, Sesa e PHT, localizadas na re
gião, sem contar os trabalhos conjuntos reali
zados com a STC/Sharp (Curitiba) e a Sul
América Teleinformática (Recife). Sem dúvi
da, o CPqD/Telabrás é real gerador de capa
citação industrial no setor de teleconmuni
cações e tccnomizador de divisas.

Em conjunto com empresas nacionais sele
cionadas para industrializar seus produtos,
o CPqO desenvolveu de forma pujante pro
dutos de telecomunicações em todos os seg
mentos da rede, de onde se destacam:

- Centrais de comutação:
* Trópico C (Concentrador de até 192 li

nhas telefônicas).
* Trópico R (Central CPA-T para até 4096

linhas telefónicas).
* Trópico RA (Central CPA-T para até

135.000 linhas).
* Cetex (Central CPA-T para até 10.000

linhas de telex).
*Compac (Central de comutação de dados

em pacotes).
- Fibras óticas:
• Fibras óticas
* Laser e detetores de luz para comuni

cações óticas.
* Acopladores óticos.
• Máquina de emenda de fibras óticas por

fusão.
• ELO (Equipamento de Linha Ótica, que

converte os sinais elétricos em óticos e vice
versa).

- Transmissão digital:
* FamIlia de equipamentos MCP (MCP-30,

60, 120,480): (Multiplexadores de canais por
Modulação em Códigos de Pulsos).

* MDT 101-B (Concentrador digital de ca
nais telegráficos)

• Radi-900 e Radi-234: Sistemas de Rádio
Digital para enlaces entre centrais.

• Técnicas de redução espectral de sinais.
- Comunicações via Satélite:
* Samsat (Comutador de canais via saté

lite)
• Antenas parabólicas.
Fundado em 1977, o CPqO tem-se mantido

essencialmente com uma parcela ínfima da
receita líquida das empresas operadoras do
sistema Telebrás (2%). Nesse período, já de
senvolveu dezenas de produtos, cuja comer
cialização rendeu ao parque industrial do se
tor mais de 1 bilhão de dólares até dezembro
de 1989, contra um gasto de 132 milhões no
período.

Para esses trabalhos, conta com pessoal
próprio, das Universidades e dos parceiros
industriais, somando hoje cerca de 1.500 pes
soas. A participação das indústrias selecio
nadas no projeto, desde o seu início, propicia
a verdadeira transferência de tecnologia dos
produtos, acompanhada da tradicional trans
ferência de documentos para a produção. De
fato, ocorre aí a capacitação da indústria em
manter e inovar a tecnologia recebida, pro
cesso que não encontra similar em outras in
dústrias que produzem equipamentos com'
tecnologia importada.

Durante os anos 80, o CPqD atuou na capa
citação de seu quadro de pessoal, e promoveu
uma profunda reflexão quanto às necessida
des do setor de telecomunicações, materia
lizando os resultados num "Planejamento Es
tratégico de Tecnologia" que deve ser execu
tado ao longo desta década. O principal pon
to desse planejamento refere-se aos equipa
mentos que serão desenvolvidos (alguns já
em fase adiantada), onde podem ser exempli
ficados:

-Sistema Avançado de Telecomunica
ções de Baixo Custo, constituído de equipa
mentos para o atendimento de povoados iso
lados, pequenas localidades remotas no inte
rior do Brasil, e grandes aglomerados de bai
xo poder aquisitivo nas periferias das 'grandes
cidades .. Estes segmentos não podem ser
atendidos economicamente por equipamen
tos convencionais, e não existe esforço de
desenvolvimento adequado nesse sentido em
países do Primeiro Mundo, devido às dife
renças nas realidades sócio-econômicas (e cli
máticas) entre nós e os citados países. Por
outro lado, o CPqD está capacitado para pro-'
movê-lo.

- Produtos para a implantação de Rede
Digital de Serviços integrados no País, permi
tindo que de uma única tomada (Telefônica)
na instalação do usuário este tenha acesso
a serviço de voz, dados em alta velocidade,
textos, facsímile, e imagens (TV e vidiofone).
O CPqD já está desenvolvendo terminais e
centrais ROSI para a Experiência Piloto Bra
sileira, organizada pela Telebrás, que será
iniciada em 1992. Esta Experiência irá pro
porcionar, dentre outros resultados, o estabe
lecimento de serviços e padrões necessários
ao país para que equipamentos desenvolvidos
em países distintos possam se interconectar
na rede brasileira. Para esta experiência, as
centrais RDSI com tecnologias estrangeiras
foram contadas a preços que chegam a ser
dezenas de vezes superiores aos preços da
similiar em desenvolvemento no CPqD.

A estes exemplos, somam-se projetos do
maior conteúdo tecnológico como os de equi
pamentos para transmissão em fibras óticas
ou via rádio para entroncamentos de grande
capacidade, neces.sários ao atendimento da
demanda crescente no País, interligando os
grandes centros.

O CPqD tem vencido o desafio de desen
volver produtos com tecnologia de ponta a

. custo muito menor do que qualquer outro
similar do Primeiro Mundo. Desenvolve com
recursos humanos três a quatro vezes mais
reduzidos, e custos totais dez vezes menores.
Os resultados são produtos fabricados no País
por indústrias brasileiras como as citadas an
teriormente e que são vendidos ,às operadoras
do Sistema Telebrás a presços competitivos
com os similares de tecnologia importada. '
Adcionalmente, os produtos do CPqD são
dotados de flexibilidade operacional e clima
tização mais condizentes com as necessidades
do País.

O grande patrimônio do CPqD são seus
pesquisadores, detentores reais do conheci-
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mento acumulado em anos de formação e
trabalho nos projetos.

Atingí-Ios pelo corte linear exercitado na
reforma administrativa distancia ainda mais'
o País da sua meta de incluir-se entre as na
ções do Primeiro Mundo. Estas reconhecem
a importãncia do CPqD seja pela qualidade
e competitividade dos produtos ali desenvol
didos, seja pela contribuição de seus pesqui
sadores ao desenvolvimento da ciência em
telecomunicações nos trabalhos defendidos
em todos os fóruns internacionais dos quais
participam.

o SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB :.
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, registro
com imensa alegria a inauguração, no último
dia 24 de junho, da primeira emissora de rá
dio em minha cidade natal, Cedro, a Rádio
Montevideo, de propriedade dos filhos do
grande líder cearense Celso Viana de Araújo,
na expressão política de seus herdeiros, De
putado João Viana de Araújo e da Vice-Pre
feita Célia Viana Pinto Vieira.

Nascida num momento em que Cedro res
pira uma fase de desenvolvimento, mercê de
uma administração municipal profícua, quan
do o Prefeito José Batista Filho realiza obras
no setor educacional, com destaque para a
Escola Técnica Federal, em convênio com
a União, no saneamento básico, na energi
zação rural, a rádio virá consolidar um traba
lho de educação e de politização de nossa
gente, contribuindo de forma inestimável pa
ra o crescimento do Município.

O evento, prestigiado com a presença das
mais destacadas lideranças municipais, assi
nala de forma auspiciosa o marco de uma
nova fase da terra de São João Batista, mercê
da comunicação a ser realizada por uma equi
pe profissional do melhor nível, sob a coorde
nação do Dr. Idelci Costa e da Dra. Célia
Rocha Araújo.

Com a emoção do filho que assiste ao pro
gresso da terra mãe, desejo, ao concluir este
pronunciamento, manifestar meu aplauso aos
idealizadores e dirigentes da novel emissora,
formulando votos para que ela seja o grande
agente de transformação da sociedade, agin
do em defesa dos humildes, dos oprimidos,
sendo a tribuna dos que não são ouvidos e
a trincheira de defesa das instituições demo
cráticas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO
(PRP - SP. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, no
vamente a discussão sobre política salarial
polariza as opiniões no País, e esta Casa é
chamada a decidir sobre este importantíssimo

. tema num momento em que, mais uma vez,
a inflação dá mostras evidentes de estar ainda
resis.tente às terapias anti-inflacionárias de
terminadas pelo Governo.

O novo argumento das autoridades econô
micas, por sinal não tão novo assim, é o de
que é necessário evitar a continuidade da in
dexação salarial, para impedir a pre~qdicial

. subida de preços e salários estilRuladora da

corrida inflacionária. A Ministra da Econo
miia, Zélia Cardoso de Melo, brandindo-o,
insiste junto ao Congresso, às empresas e aos
sindicatos em que, se não for evitada, a inde
xação, suprimida pelo plano de estabilização,
levará o País à hiperinflação. Para atalhar
esse inconveniente que a ninguém interessa,
a única alternativa, segundo a Ministra, seria
aprofundar a recessão.

Neste caso, Sr. Presidente, Sr" e Srs. De
putados. o País, na visão da Ministra da Eco
nomia, está diante de duas alternativas inco
venientes: primeiro, a de ter, de novo, de
conviver com indexação, que levará a econo
mia à hiperinflação; segundo, para fugir a
tal inconveniente, a de ter de conviver com
a recessão, resultado decorrente de uma ação
oficial para evitar os estragos produzidos pela
indexação.

Independentemente da indexação que a
Ministra tanto teme, Sr. Presidente, Sr' e
Srs. Deputados, o fato é que o IBGE resgis
trou, em abril, uma queda de 21% da produ
ção industrial em relação a março, e 26%
em relação a abril de 1989. A Fiesp informou
que o nível de emprego industrial na quarta
semana de maio, registrou uma queda de
0,39%, e o IBGE apontou, em abril, uma
taxa de desemprego de 4,7% em março Pa
ralelamente a essa queda da produção indus
trial e do nível de emprego, o índice do custo
de vida medido pela PIPE acusou 8,53% para
maio, enquanto o Dieese acusou aumento
de 11,23% do custo de vida de famílias que
ganham entre 1 e 30 salários mínimos. E a
Data-Polha, que dia a dia vai-se transforman
do num instituto de pesquisa altamente con
fiável para a população, registrou aumento
de 6,4% nos preços de alimentos essenciais
na primeira semana de junho.

Constata-se, pois, Sr. Presidente, Sr"e Srs.
Deputados, que, independentemente da in
dexação dos salários temida pela Mi~.istra,

o fato é que a inflação está de volta. E não
se diga que os salários tenham alguma culpa
por isso porque o próprio secretário de Eco
nomia, Antônio Kandir, dúrante a primeira
reunião entre empresários, trabalhadores e
Governo, para discutir política salarial, admi
tiu a ocorrência de perdas salariais impostas
pelo Plano Collor. Estas variam conforme
análises, sejam das autoridades econômicas,
sejam dos trabalhadores. Estes reclamam de
perdas superiores a 150%, enquanto os eco
nomistas do Governo admitem perdas infe
riores a 10%.

O fato é que os salários 'estão perdendo
com o Plano Collor. A reação dos trabalha
dores em defesa dos seus interesses, portan
to, é mais do que justa - justiça que, alias,
está sendo feita pelos Tribunais Regionais
do Trabalho diante das demandas trabalhis
tas interpostas pelos sindicatos e reconheci
das pelo Supremo Tribunal Federal, que con
siderou inconstitucional a Medida Provisória
190, na tentativa do Governo de protelar por
180 dias o pagamento das perdas para salvar
o seu plano de estabilização. .

É evidente, Sr.Presidente, Sr' e Srs.Depu
tados, que os preços das mercadorias estão

subindo em primeiro lugar, enquanto as re
clamações dos trabalhadores vêm posterior
mente, o que demonstra que os reajustes sala
riais apenas repõem aquilo que se perdeu.
Eles jamais antecipam ganhos. Ao contrário,
repõem somente as perdas. A recomposição
destas é que permite aos trabalhadores man
terem mais ou menos o poder de compra dos
seus salários; assim mesmo de maneira defa
sada, porque o aumento real só ocorre na
época dos dissídios. É por isso que não se
pode do ponto de vista da justiça social, con-

. denar a indexação salarial. Repor perdas sa
lariais mensalmente impostas pela inflação,
que está subindo independentemente dos au
mentos de salários, é uma reivindicação mais
do que justa.

Discordamos, Sr. Presidente, Sr" Srs. De
putados, da Minsitra da Economia, que pas
sou a pregar disfarçadamente o arrocho sala
rial ao insistir na necessidade de conter os
rendimentos dos trabalhadores como forma
de conter a inflação, quando sabemos que·
o salário mínimo, no Brasil, é o mais baixo
do mundo, correspondendo, apenas, a 30%
do valor que tinha em 1959. Insistem os eco
nomistas oficiais no diagnóstico segundo o
qual a inflação brasileira é produzida pelo
excesso de demanda, mesmo sabendo que
a renda nacional é composta de 70% de capi
tal (juros, lucros e aluguéis) e somente 30%
de salários.

Inflacionário, sim, Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, é o modelo de desenvolvi
mento econômico superconcentrador de ren
da, que estimula as exportações e reduz o
mercado interno, ao mesmo tempo em que
arrocha os salários. Atualmente, o mercado
interno consome menos que consumia no fi
nal da década de 70. Se o maior volume de
produção destina-se ao mercado externo para
gerar saldo comercial necessário ao pagamen
to da dívida externa, é evidente que haverá
menor volume de produção destinada ao
mercado interno, pressionando a inflação. Se
se reduz ainda mais a demanda, já excessiva
mente baixa .para tentar conter a inflação,
será necessário, neste caso, achatá-lo total
mente. Acreditamos que assim as autorida
des econômicas conseguirão realmente o seu
intento - segurar a inflação - mas, ao mes
mo tempo, não temos dúvida, conseguirão,
também destruir a economia brasileira, pois
eliminarão inteiramente o mercado interno,
já insignificante.

A inflação brasileira, Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, não será cOl/tida, como
quer o Presidente Collor, eliminando-se o
mercado interno. O diagnóstico segundo o
qual ela decorre do excesso de demanda está
errado. Correto é o de que o processo infla
cionário é produzido pelo excesso de acumu
lação de capital na economia, conforme de
monstra claramente a composição perversa
da renda nacional. Enquanto esta for man
tida, será impossível combater eficazmente
a inflação, que precisa permanecer em pata
mares elevados para manter a rentabilidade
sempre alta, via especulação, do capital supe-
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racumulado. Uma lógica pervesa, que só não
vê quem não quer.

A alternativa a médio e longo prazos para
contornar a infla'ção é, sem dúvida, alternar
o modelo de desenvolvimento concentrador
de capital e distribuir a renda. Somente desta
forma se alcançará no Brasil um patamar in
flacionário adequado às necessidades da eco
nomia, hem como será possível atingir um
modelo de desenvolvimento que combine
crescimento econômico com justiça social. A
curto prazo, porém para adequar os interes
ses dos trabalhadores, que, muito justamen
te, reclamam das perdas salariais reconhe
cidas pela justiça, e os interesses do Governo.
que teme a reposição das perdas imediata
mente, bem como a indexação, a saída é ga
rantir um pagamento parcelado das perdas
impostas pelo plano de estabilização e a me
diação do Congresso para fixar uma nova po
lítica salarial, até que o sistema econômico.
diante de uma inflação adequada, possa con
viver com a livre negociação dos salários en
tre empregados e trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.

o SR. AGASSIZ ALMEIDA (PMDB
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quando a
Nação brasileira, perplexa e atordoada, assis
te à implantação da inconseqüente e desa
brida reforma administrativa do Governo Fe
deral, cujos rumos e critérios a sociedade des
conhece, urge, neste momento da conjuntura
atual, alertamos o povo brasileiro para o ini
portante papel que representa o Banco do
Brasil para o desenvolvimento do nosso País,
ao longo de seus 180 anos de existência. Tra
ta-se de instituição bancária que se identi
ficou, no curso de décadas, com a própria
história e vida de nosso povo, destacadamen
te quando abria agências nos mais longínquos
rincões do País, possibilitando desta forma
a integração da produção rural ao desenvol
vimento nacional.

Por suas mais de quatro mil agências espa
lhadas por todo o País, o Banco do Brasil
perfila-se como um verdadeiro patrimônio da
Nação, na capacidade de atualizar-se ante os
desafios e pelo dinamismo e modernidade de
seu corpo de dirigentes e de funcionários,
representando este acervo humano a história
das lutas do nosso povo nos caminhos do de
senvolvimento.

Nesse ingente trabalho, desenvolvido no
curso de quase dois séculos. o Banco do Brasil
representou decerto um autêntico instrumen
to de progresso. Para tanto, centenas e cente
nas de funcionários da instituição se adentra
ram pelo interior do País. alcançando as mais
longínquas regiões, fomentando a produção
e a prestação de serviços a milhares de clien-
tes e usuários. '

Fez-se, portanto, a instituição o perfil da
própria Nação, na luta constante pélo seu
desenvolvimento, enfrentando, para tanto,
graves e pesadas adversidades.

Por esta instituição bancária, de caráter na
cional, falam os homens do Centro-Oeste,
os pioneiros do Amapá, de Rondônia e do

Acre. os produtores do Sul do País, os nor
destinos da Paraíba, de Serra Branca a Caja
zeiras. de Campina Grande a João Pessoa.

Lance-se um retrospecto, imparcial e sere
no, na razão do crescimento de muitas cida
des do interior do Brasil. c encontraremos
a presença dinâmica do Banco do Brasil como
mola propulsora no rompimento do atraso
de parcela ponderável de muitas comunida
des rurais.

Um acervo humano de alta qualificação
profissional, porque todos ingressaram por
concurso, o Banco do Brasil. patrimônio na
cional. de uns anos a esta data, vem sofrendo
insidiosa campanha patrocinada por banquei
ros internacionais e nacionais, apoiados em
poderosa mídia eletrônica, no sentido de es
fraquecê-Io e por fim mutilá-lo, através de
uma condenável e malfadada reforma bancá
ria, arquitetada pela Febraban - Federação
dos Bancos e pelo Banco Mundial. Nomina
mos, neste momento, para conhecimento da
Nação, os artífices, no Brasil, dessa reforma
direcionada por Ângelo Calmonde Sá, Olavo
Setúbal. Lauro Natel e outros tantos, ligados
uns, e subservientes muitos, ao capital finan
ceiro privado.

Quando dessa sinistra reforma administra
tiva. em que o Governo Federal desabrida
mente demite e lança em disponibilidade mi
lhares e milhares de servidores públicos, sem
obedecer a nenhum critério, exceto o de pro
vocar o terror e o pânico entre os funcionários
dos diversos órgãos públicos, alertamos o po
vo brasileiro para o conluio forjado entre
banqueiros internacionais e nacionais, às es
condidas. para o desfecho de uma reforma
bancária cujo objetivo principal é a privati
zação do Banco do Brasil.

Urge que o povo brasileiro. através de suas
,forças vivas, seja informado da poderosa ma
nipulação do capital financeiro privado, cujos
tentáculos se estendem aos banqueiros inter
nacionais. e daí o crescimento vertiginoso da
nossa dívida externa, dependente da flutua
ção dos juros internacionais, provocados pe
los próprios banqueiros externos mancomu
nados com os internos.

O Governo Federal, através desse sinistro
Plano Collor, implanta sem nenhum critério
uma reforma administrativa, provocando a
demissão de centenas e centenas de servi
dores e lançando outros milhares em disponi
bilidade. que é, sem dúvida, demissão bran
ca. Contrapondo-nos a essa situação de de
sencontro em que se debate o País, aturdido
em face desse terror inominável, proclama
mos à Nação e a seu povo que o Banco do
Brasil é um patrimônio nacional. instituição
bancária que relevantes serviços vem prestan
do ao nosso desenvolvimento, no curso de
quase dois séculos, e cujos integrantes. tanto
o corpo dirigente como os seus funcionários,
representam a categoria de servidores púhli
cos que produzem pelo progresso do País.

Destacamos que. Sr. Presidente Sr" e Srs.
Deputados contrastam com os bancos priva
dos, que pagam aviltantemente seus funcio
nários, explorando-os de todas as maneiras,
o 'Banco do Brasil integra-se à comunidade

através de programas de caráter social, edu
cacional e cultural, dos quais ressaltamos o
Programa Ouro de música, a distribuição de
dois milhões de cadernos a estudantes do pri
meiro grau, o programa de integração AABB
- comunidade, as Associações Atléticas
Banco do Brasil colocam à sua disposição
crianças de escolas da periferia, oferecendo
opç(jes de formação cultural e desportiva. Por
outro lado, o serviço médico do Banco, a
par de atender a consultas e prestar orien
tação a grupos mais necessitados, tem contri
buído em campanhas de prevenção da AIDS.
controle do alcoolismo e combate ao uso do
fumo e de drogas.

O Programa Bolsa de Arrendamento de
Terras já funciona em quase 200 Municípios.
favorecendo a aproximação de proprietários
rurais e agricultores dispostos a enfrentar o
desafio de tornar produtivas terras ociosas.

A Fundação Banco do Brasil, que absorveu
em 1989 as atividades do Fundo de Desenvol
vimento Comunitário, aprovou 741 propos
tas, no total de quase três bilhões de cruzados
novos, corrigidos em 14-3-1990, para ações
nos campos da ciência e tecnologia, esporte,
educação, cultura, saúde e assistência social
e apoio a comunidades urbano-rurais. Quase
90 comunidades foram beneficiadas pela Fun
dação Banco do Brasil com a construção de
escolas, postos de saúde, aquisição de ambu
lâncias, equipamentos médicos e odontoló
gicos.

Afora outros programas de caráter social,
a Fundação Banco do Brasil oferece apoio
à construção de 289 creches pela Legião Bra
sileira de Assistência e auxílio aos flagelados
das secas e enchentes.

Patenteamos, neste grave momento da
conjuntura nacional, o importante trabalho
desenvolvido pelo Banco do Brasil nos diver
sos campos das atividades bancárias e sociais
de nosso País, através de mais de quatro mil
agências espalhadas pelos mais longínquos
rincões, muitas delas visando a alcançar e
estimular o produtor rural para o desenvol
vimento, e outras tantas destinadas a propi
ciar prestação de serviços a comunidades in
terioranas isoladas. Diferentemente da rede
bancária privada, o Banco do Brasil proje
ta-se em um sentido maior como prestador
de serviço público de relevante importância
para o País.

Que cesse minha palavra desta tribuna,
neste momento, e que fale pelo Banco do
Brasil o povo brasileiro!

o SR. FLORICENO PAIXÃO (PDT
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, meu obje
tivo hoje, nesta tribuna, é condenar a atitude
do Governo, que anunciou o envio ao Con
gresso Nacional de um novo projeto de lei
dispondo sobre o Plano de Benefícios e de
Custeio da Previdência Social, através do
qual deverá anular várias conquistas obtidas
pelos assalariados brasileiros, inclusive os
aposentados e pensionistas.

Quero registrar, SI. Presidente, meu mais
veemente protesto contra tal decisão, que,
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na verdade, representa uma profunda des
consideração, não só com os integrantes do
Congresso Nacional, mas principalmente
com os próprios segurados da Previdência,
inclusive os aposentados e pensionistas, que
vêm sofrendo com as enormes distorções no
campo previdenciário. como o achatamento
cruel, perverso e permanente de benefícios.

Aprovamos recentemente na Câmara,
após um ano de discussão, o projeto de ori
gem governamental que já se encontra no
Senado. Essa aprovação resultou do consen
so das lideranças nesta Casa. Por meio dele
se procurou corrigir, tanto quanto possível,
tais distorções, em consonância, aliás, com
os preceitos da nova Constituição.

Aguardemos a nova proposta para análise,
até, se for o caso, para rejeitá-lo no todo
ou em parte, se não estiver de acordo com
os legítimos e just03 anseios da comunidade
segurada da Previdência Social.

O SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SI"'" e Srs. Deputados, na manhã
do sábado, 16 do corrente, na acolhedora
cidade paulista de Aramina, a comunidade
local externou publicamente sua vontade, in
terpretada com fidelidade pela digna Câmara
Municipal de lá, outorgando, em sessão sole
ne, cf título de Cidadão Araminense ao Sr.
Otávio Quércia. pai do Governador do Esta
do de São Paulo, Orestes Quércia.

Foi uma solenidade concorrida, com a pre
sença do atual Governador de São Paulo,
Orestes Quércia, do futuro governador, Luiz
Antonio Fleury Filho, de Secretários de Esta
do -da Saúde, Dr. José Aristodemo Pinotti,
e dos Transportes, Antonio Carlos Rios Cor
ral - de parlamentares, de vereadores da
cidade e de políticos de toda a região, tendo
a sessão sido presidida pelo Presidente da
Câmara de Aramina, Sr. Antonio Pierazz.o
Filho. Presente também o Prefeito de Arami
na, Sr. Neder Cagliari e um diversificado au
ditório, fazendo uso da palavra as figuras
mais proeminentes presentes.

O Sr. Otávio Quércia é um político de ex
cepcional fibra, inspiração e exemplo perma
nente para o seu filho, Orestes Quércia, tido
e havido como uma das figuras maiores de
políticos de todos os tempos no País. Ele tem·
sido um eficiente "embaixador" das postula
ções de numerosas colunas bandeirantes, in
clusive da região de Pedregulho, onde nasceu
o Governador, no Distrito de Igassaba. Evi
dentemente o Governo paulista tem sido de
uma eficiência invulgar, semeando obras,
dando hoje a idéia de se constituir no maior
Governador de São Paulo de todos os tem
pos.

Na solenidade o Prefeito Neder Cagliari
pronunciou a seguinte oração:

"Quis o grande Criador, de todos e
de tudo, o Senhor nosso Deus, que neste
dia, a mais modesta cidade da Alta Mo
giana, a mill.ha pequena e querida Ara
mina, fosse palco das atenções de toda
a região. Aqui, para o nosso contenta
mento e alegria, contamos hoje com a

presença de todo o mundo político de
uma grande parte do nosso Estado e com
quem, de direito e de fato comanda, co
mo jamais ninguém o fez, os destinos
de São Paulo, o maior Estado da Nação
brasileira. Pela primeira vez, para o nos
so orgulho, um Governador sai da Capi
tal do Estado especialmente para visitar
Aramina. Tinha que ser o grande, o
maior Governador e Estadista que São
Paulo jamais conheceu - Orestes Quér
cia. Reúne-se, em verdade, o presente
e o futuro de São Paulo e também, por
que não dizer, o futuro do próprio Brasil,
que é o Governador Quércia. O futuro
de São Paulo, que representa a continui
dade de atendimento e benefícios para
o interior; especialmente nas áreas da
Saúde, da Educação, da Habitação, com
a construção de moradias populares; da
Segurança Pública; de estradas pavimen
tadas; do amparo ao menor e à velhice.
Este futuro, eu e todos os araminenses
já sabemos - é Luiz Antonio F1eury
Filho. Mas, nada na vida acontece ao
acaso. Para que tudo isso ocorresse hoje,
existe uma razão de ser. É que aquele
Grande Criador colocou entre nós, ara
minenses, e este grande mundo político
que hoje nos honra sobremaneira com
a sua presença, sob o comando indiscu
tível e inabalável do Governador Quér
cia, colocou entre nós, como um régio
presente, uma figura humana extraor
dinária; amigo dos amigos; amante fer
voroso da nossa região; pronto a qual
quer hora a servir; a levantar a sua voz
em favor das justas reivindicações de
nossa população. Este homem eu tenho
o prazer que além de amigo é também
hoje meu irmão e se chama.Cidadão
Araminense Otávio Quércia. Posso en
tender melhor, agora, o porquê da sim
plicidade; o porquê da atenção; da rápi
da percepção; da bondade; do grande
coração; do largo horizonte; o porquê
do trabalho e da luta em prol das classes
menos favorecidas do nosso grande e
querido Governador Quércia. Em tudo
e no seu tempo ele saiu-se ao pai. Por
isso, meu caro amigo, Sr. Otávio Quér
cia, está de parabéns hoje a Câmara de
Vereadores de Aramina, que lhe outor
gou o que de fato o senhor conquistou,
o tít~lo de "Cidadão Araminense", pois
souberam estes Veread01es, em nome
do nosso povo, fazer justiça àquele que
está sempre do lado de Aramina, como
se fosse, como agora é, um de nós, sem
pre em busca de benefícios que propi
ciam o desenvolvimento do município e
conseqüente melhoria de vida de nossa
população. Ao seu ilustre filho, Sr. Otá
vio, sempre me recebeu como se fosse
do seu próprio partido, mesmo não sen
do, sem nenhuma discriminação política,
eu tenho a"repetir o que disse ao primeiro
assessor do Palácio que me visitou, logo
no início de meu mandato. Disse a esse
assessor, grande e respeitado político re-

gional, Alcides Furtado: "Alcides, só pe
la duplicação da Anhanguera, que todo
mundo prometeu mas não fez, nas próxi
mas eleições ficarei com Quércia, em
quaisquer circunstâncias. E o que dizer
agora, q.ue Aramina terá estradas vici
nais pavimentadas; terá casas populares;
terá depósito d'água com\500 mil litros;
terá poço artesiano e poderá ter também
até o seu sonhado ginásio de esportes,
além de ter um tratamento carinhoso por
parte deste Governador, que recebeu es
te Prefeito, ainda outro dia, no final de
seu expediente, sem mesmo a devida
marcação de audiência? E ainda mais
u candidato é Luiz Antonio Fleury Filho:
moço, inteligente; trabalhador; culto;
sem vÍCios de muitos velhos políticos;
que reconhecidamente preenche todos
os requisitos para ser também um grande
Governador, capaz de continuar.a gran
de obra administrativa que São Paulo
nunca teve. Só agora. Por fim, quero
lhes dizer: passamos 25 anos para rece
ber pela primeira vez a visita do Gover
nador do Estado. Se depender do nosso
trabalho, da nossa luta, contamos rece
ber pela primeira vez, num futuro muito
próximo, a visita do Presidente da Repú
blica Orestes Quércia."

Muito obrigado.

O SR. PAULO MACARINI (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, quero dedicar
este espaço de breves comunicações para
prestar uma homenagem muito especial a
Monsenhor Roberto Ludovico Roncatto, e
aproveitar o ensejo para divulgar, através dos
Anais da Câmara dos Deputados, a vida e
a obra deste grande educador.

Esta homenagem começa com um resumo
biográfico, elaborado por Geraldo Nunes da
Silveira:

"Roberto Ludovico Roncatto, nasceu
em 17.12.1909, na Vila Alfredo Chaves,
hoje a formosa e encantadora cidade de
Veranópolis, um dos mais belos pontos
turísticos do Estado do Rio Grande do'
Sul.

Os seus progenitores são procedentes
da Itália: o pai, Geremias Roncatto, da
cidade de Pádua, e a mãe, Angela ZiIIi,
da província de Véneto. Partiram da Itá
lia ainda bastante jovens, com uma leva
imagratória, entre os anos de 1884 e
1888. Depois de uma longa viagem marí
tima, cheia de percalços, aportaram na
cidade de Porto Alegre, onçle receberam
o seu destino, a Vila Alfredo Chaves.

Não há quem não conheça o encanto
panorâmico do Vale do Rio das Antas,
com sua empolgante ponte arcada, cons
truída pelo sempre lembrado engenheiro
Ildo Meneghetti, parente da família
Roncatto. Porém, quando lá chegaram
estes italianos, descortinavam apenas
montanhas e mais montanhas. Numa frá
gil balsa fizeram a travessia do rio, e
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uma picada os levaria à planície, hoje
conhecida por "Bel Vedere". Daí des
cortinaram os mais lindos pinheirais,
verdadeira terra de promissão. A mata
virgem fascinou aquele jovem casal, por
sua beleza exuberante e pela maravilha
da fauna silvestre. Toda essa bicharada
era surpreendida pela passagem das ca
ravanas de imigrantes, perturbando o
sossego e agitando a mata, prenuciando
que chegavam com elas os seus inimigos,
que um dia ainda os exterminariam. Pura
e cruel realidade. Hoje em pouquíssimas
matas nos defrontamos com painéis de
tantas atrações e tão enormes encantos.

Daquelas montanhas de Alfredo Cha
ves brotaria um verdadeiro celeiro de
vocações sacerdotais, grandemente enri
quecido com o viçoso celeiro de Veranó
polis, que deu, e continua dando, deze
nas de sacerdotes, de religiosos e religio
sas, frutos das piedosas e cristãs famílias
que vinham habitar aquela terra, aben
çoado rincão do nosso Estado e do Bra
sil.

Cada família recebe uma colônia desta
mata virgem, e com pouquíssimos recur
sos e ferramentas lança-se na preparação
da terra para o plantio. Os recintos onde
improvisavam suas moradias eram feitos
com tábuas desbastadas com enxó e com
machados, sendo quase sempre cobertas
de palha. Neste rude ambiente deviam
viver e tirar dele o seu sustento. São inú
meras as privações e os sacrifícios que
deveriam passar para realizar-se e im
plantar suas famílias, que, graças à fé
em Cristo, única herança trazida dos an
cestrais da Itália, jamais esmoreceriam.'

Na continuidade da vida para a vida,
lá se encontram o jovem Geremias Ron
catto e Angela ZilIi, que, abençoados
pelo sacramento do matrimônio, come
çaram a constituição de sua família. Em
bora muito pobres, como eram os imi
grantes em geral, lutaram audaciosa
1J1ente para conseguir em sua colônia,
na periferia da então Alfredo Chaves,
criar seus quinze filhos, dos quais Ro
berto é o décimo-primeiro.

Como Geremias entendia de música,
tinha boa voz a certa cultura, uma vez
que ainda na Itália iniciara os estudos
para o magistério, muito embora tenha
deixado grande parte de seu saber pen
durada nos suores das derrubadas das
grossas sacopemas, angicos, cedros, pi
nheiros e cabriúvas, para fazer as suas
roçadas conservava ainda sua voz, que
haveria de tirá-lo da colônia para ocúpar
a função de sacristão da paróquia. O sau
doso e venerável' Frei Luiz, vigário na
época, fez tudo para que aceitasse o car
go. Foi nessa transição de atividade que
lhe nasceu o décimo-primeiro filho, ao
qual deu o nome de Roberto. Sua aspira
ção era ver esse filho sacerdote.

Nas sindicâncias feitas por n6s, mem
bros da comissão ficou bastante claro
que o menino Roberto não era destinado

a ser apenas um galante jovem, mas sim
a algo mais elevado. Dizem os consul
tados que, além de esperto, e embora
com apenas seis ou sete anos, já traba
lhava em uma fábrica de tijolos e telhas
de um vizinho chamado João Lago.
Quando saía da escola, diariamente, ti
nha a preocupação de preparar o milho
e a alfafa para aproximadamente vinte
animais que seus irmãos mais velhos ocu
pavam nos grandes carroções, transpor.
tando mercadorias entre Lagoa Verme
lha e Bento Gonçalves. Os carroções,
na época, eram o único meio de trans
porte local. Desde muito jovem tornou
se um bom cavaleiro, e, valendo-se desta
qualidade, fez uso de montaria até os
cinqüenta e cinco anos. .

Contam como a mãe habituara a famÍ
lia a ser religiosa: nos domingos, embora
a um quilômetro e meio da igreja, ela
acordava todos os filhos, e com'os dois
~e~?res, um no colo e outro pela mão,
dmgla-se para a casa de Deus, onde, jun
to dela, confessavam-se e comungavam.
Rezavam o terço em família todas as noi
tes e, após, levava para a cama os meno
res. Contam que num desses dias, ao
colocar o pequeno Roberto na cama, es
te chamou-a exclamando: "Mamãe, Ma
mãe, olhe que linda luz brilhante no for
ro do quarto, veja que raios fulgurantes
ela tem. Como é bonita. "A mãe nada
viu e limitou-se a segredar o ocorrido
a alguns parentes. Procuramos sondar
Monsenhor Roncatto sobre aquele inci· .
dente, acontecido lá pelos seus seis anos
e ele, evitando maiores comentários li~
mitou-se a nos dizer: "Nunca esqu~ço
aquela noite. Como deve ser belo o pa
raíso de Deus!."

A Comissão, procurando interpretar
o ocorrido, concluiu que naquela visão
o pequeno Roberto percebeu, no globo
luminoso sua futura missão de levar as
almas a Deus e que Este i1umunaria os
seus caminhos, que haveria de galgar se
meando o bem e o conforto aos necessi
tados, trabalho este faria com o seu cole
ga, hoje Monsenhor Pedro Waskoski.
. Ainda pequeno, manifestava o desejo
de ingressar no seminário, o que moti
vava alegrias e esperanças de seu pai.
Este seu desejo, ele o comentava fre
qüentemente com seus colegas de mesa
do internato do Colégio São Luiz, dos
Innãos Maristas. E foi um destes seus
colegas que fez com que sua vida tomasse
novo curso. Certo dia, o colega Rafael
Refosco lhe propõe: "Vou em casa pedir
ao pai para ser Marista; não quer ir comi
go?". E lá vai ele pedir licença ao Dire
tor, Irmão Artur, e em seguida buscar
a autorização do pai. Foi a maior punha
lada que podia receber. Este negou-lhe
formalmente a autorização, pois o queria
padre, tanto é que já havia até falado
no convento sobre seu desejo. Tanto in
sistiu que, ao despedir-se para voltar ao
colégio, disse ao pai: "Já conto como

certo. O senhor vá hoje mesmo falar com
o Diretor".

Nós não conseguimos descobrir ao
certo como ocorreu, mas o fato é que,
oito dias após, ele, com os já falacidos
Irmãos Michelon e José Otão, e o Irmão
Moacir Empinotti, embarcaram de car
reta até Garibaldi e de lá para Porto Ale
gre. Os quatro chegaram a ser irmãos,
e de grande projeção.

O pai, embora fosse seu sonho, não
teve a graça de ver o filho sacerdote,
pois, um ano antes de este subir ao Santo
Altar, Deus lhe pedia o último sacrifício.
Na véspera de sua morte, teve a alegria
de almoçar com o filho, já subdiácono,
mas, na despedida, parece que adivi
nhando, disse-lhe: "Filho, o dia da tua
ordenação já não será para mim." Ro
berto respondeu com palavras de ânimo
e de esperança. E assim se despedem
para sempre, pois vinte e quatro horas
depois Deus o chama para a eternida
de."

No entanto, no que tange às suas obras
e realizações, convém destacar o trabalho de
nodado e a luta incessante para a consoli
dação do Ginásio Municipal Frei Rogério,
na cidade de Joaçaba, Santa Catarina, res
ponsável pela formação de jovens que muda
ram a vida social, política e econômica do
Sul do País. Em Porto Alegre, são de sua
autoria a criação da Escola de I e II Graus
São Francisco; a criação da Escola Luiza Tei
xeira Lauffer; implantação de três escolas:
Senador Salgado Filho, Júlio César Ribeiro
e Engenheiro Rodolfo Arthons; a criação do
Ginásio Padre Léo, através do plano comuni
tário; a Criação da Escola Comercial José
Feijó; a construção da Igreja Nossa Senhora
do Rosário de Fátima; a construção da Igreja
da Paróquia de Santa Rosa; a construção da
Capela São Francisco; a construção da Igreja
Santo Antônio; a casa canônica da Igreja Ro
sário de Fátima; a Fundação do Clube da
Alegria; a Fundação dos Moradores das Vi·
las; o Clube das Mães da Sociedade Benefi
cente e Educacional São Crist6vão; além de
posto policial; Posto de Saúde e Assistência
Social e os Conselhos Comunitários.

Como se vê, o Irmão Paulo, de quem fui,
com muita honra, aluno no Colégio Marista
Frei Rogério de Joaçaba, atual Monsenhor
Roberto Ludovico Roncatto, hoje Comen
dador da Santa Sé, é um vigoroso exemplo
a ser seguido na fé, na perseverança, no amor
ao próximo, mas, acima de tudo, como gran
de educador.

o SR. HARLAN GADELHA (PMDB 
PE. Pronunciap seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srf' e Srs. Deputados, o Plano
de Estabilização Econômica editado pelo Go
verno teve como imediata e gravíssima conse
qüência a de lançar o País em um clima de
recessão, cuja resultante mais perversa tem
sido a ondã de demissões que vem ocorrendo
em todo o territ6rio nacional. Não somente
o setor privado foi atingido; as demissões no
serviço público têm ocorrido de fonna mais
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violenta, porque indiscriminada, lançando
nas ruas imenso contingente de servidores
públicos com anos de serviço prestados à Na
ção.

Neste quadro de verdadeiro terror, eis que
o Governo apresenta a proposta de livre ne
gociação salarial como a fórmula a ser ado
tada para os trabalhadores tentarem recom·
por suas perdas salariais.

Ora, a livre negociação salarial faz parte
das relações de trabalho dos regimes capita
listas modernos e democráticos - mas so
mente funciona em clima de economia e~tá

vel. Neste caso, a negociação é o maj~ eficien
te sistema de ajuste entre capital e trabalho.

Não é este, porém, o quadro do Brasil.
Aqui se pretende impor a negociação por
meios legais, ignorando-se as peculiaridades
de empresas, trabalhadores e conjuntura.

Três meses após a edição do Plano, consta
ta-se que a inflação está longe de ser zero,
conforme preconizado, o que torna mais que
evidente as perdas salariais; as empresas proi
bidas de repassarem aumentos salariais para
os preços; os trabalhadores aceitando redu
ção de jornada de trabalho - e de salário
- para não perderem seus empregos. Como
se não bastasse, pouco mais de 25% dos tra
balhadores brasileiros são sindicalizados; os
demais sobrevivem entregues à própria sorte.

Destituída, assim, de qualquer poder de
barganha, como poderá a massa trabalhadora
brasileira negociar qualquer reajuste, quando
seus próprios empregos se encontram amea
çados?

E o funcionalismo público, para os quais
já foi anunciado congelamento de salários até
o final do ano?

Na verdade, as perdas salariais experimen- .
tadas pelos trabalhadores nos últimos meses'
não podem ser objeto de "negociações". São, .
como bem o afirma Jair Meneguelli, Presi
dente da CUT, "dívidas a serem pagas, em
condições negociadas com os sindicatos".

Lembra aquele líder sindical que "a CUT
sempre lutou pelo estabelecimento de livres
negociações entre capital e trabalho" ... "mas
a proposta do governo que ocupa as capas
dos jornais está longe de ser uma negociação.
Não é negociação porque tenta impor a acei
tação incondicional do confisco salarial e da
política econômica recessiva, de desemprego
e arrocho. Não é livre, pois o governo trata
de impedir a ação dos sindicatos, enquanto
cerca o Legislativo e o Judiciário e tenta ma
nipular a opinião pública, tudo em nome de
sustentar seu plano econômico, apresentado,
quando do seu lançamento, como capaz de
zerar a inflação sem penalizar os trabalha
dores e sem comprometer o crescimento eco
nômico".

Na verdade, não há como discordar das
palavras daquele líder sindical. A livre nego
ciação tem sentido e será uma aspiração na
cional somente depois de estabilizada a eco
nomia. então, com a retomada do crescimen
to e conseqüente aumento do poder de barga
nha dos sindicatos, talvez possam os trabalha
dores fechar acordos que realmente signifi
guem melhoria. Aí segundo a ex-ministra do

Trabalho Dorothea Werneck, se a inflação
não ultrapassar a casa dos 20% ao ano, tam
bém poderão esperar 12meses por suas datas
base. E, mesmo assim, " se o seu sindicato
for forte e com boa experiência em nego
ciação".

Diante de tão irrefutáveis ponderações e
considerando-se a conjuntura atual do País,
só nos resta concluir que não poderia haver
momento mais inoportuno para se propor a
implantação da livre negociação salarial no
Brasil.

E vamos mais além: a negociação - e so
mente nas circunstâncias citadas - será admis
sível, e poderá funcionar um dia, apenas para
a obtenção de aumentos reais de salário. Ao
trabalhador não pode ser negado o irrefra
gável direito à reposição das perdas salariais
sofridas até hoje, sob pena de se fomentar
a revolta latente no seio da massa trabalha
dora, encorajando uma luta de classes sem
precedentes no País.

Esperamos que a equipe econômica do go
verno tenha o bom senso de reconhecer sua
proposta como altamente prejudicial aos tra
balhadores, buscando outras alternativas que
possam realmente recompor suas perdas,
pois a livre negociação, no momento atual,
servirá tão-somente para gerar uma onda de
violência e para desmoralizar um instrumento
que funciona sem problemas em economias
organizadas, o que, em absoluto, não é o
caso do Brasil.

o SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente. Sr'" e Srs. Deputados. os jornais de
hoje anunciam que a inflação prevista para
julho será de mais de 13%.

Isso significa con1Provação absoluta do fra
casso do Plano Collor de Mello. Aquele nível
de medidas gigantesco, aquelas medidas que
causaram tamanho impacto. na verdade tive
ram. apesar do autoritarismo de que vieratn
cercadas. uma influência. a longo prazo, bas
tante reduzida.

O Governo não conseguiu debelar a infla
ção e, mais do que isso, assistimos hoje, no
País, a uma aceleração inflacionária crescen
te. Não é à-toa. Desde o primeiro momento
o Governo errou. Nós dizíamos que o Plano
era inconsistente, e ele assim se revelou, na
prática. O Plano baseou-se todo numa visão
completamente equivocada, fundada na teo
ria quantitativa de moeda de que seria a quan
tidade de moeda que determinaria o nível
de aceleração inflacionária. Ora, isso se mos
trou inteiramente falso. Mais uma vez não
se atacaram as bases das causas inflacionárias
ligadas a toda a ciranda financeira, que, ape
sar da postergação do pagamento da dívida
interna, continua na sua melhor forma em
função da dívida externa.

Ora, essas questões da dívida interna e da
dívida externa não foram tratadas. O movi
mento do Governo em relação ao déficit pú
blico é extremamente deficiente. O corte de
despesas limita-se a uma investida contra as
estatais e as demissões nas estatais, quando,

comprovadamente, o problema do déficit pú
blico não está, a nível da União, ligado à
questão de salários.

Dessa forma. nós asssistimos ao País reto
mar o velho ritmo. O ritmo da década passa
da. O ritmo dostop and go. Ali e aqui deixa
a inflação crescer, depois um plano baixa a
inflação, e aí voltamos mais uma vez. Adiante
a gente dá outro breque na economia, e essa
economia, no entanto. a cada passo desses
e a cada retomada. vai-se deteriorando. Mar
chamos diretamente para o maior subdesen
volvimento.

A pompa do Governo Federal, o marke
ting do Presidente da República não resolvem
os problemas do País. Mais uma vez os traba
lhadores correm o risco do desemprego e são
arrochados. E essa monótoma novela que se
vem fazendo da economia nacional continua
seu curso, sempre o trabalhador pagando,
sempre as elites ganhando.

Os trabalhadores começaram a reagir.
Nós, ao mesmo tempo que vemos esse fracas
so, sabemos que a luta dos trabalhadores é
sempre um sinal de esperança.

Que os· dominantes ouçam a linguagem da
greve, já que não ouviram a linguagem da
ponderação, do raciocínio. Que possam mu
dar os rumos, corrigindo-os. e se abrirem pa
ra fazer uma política que contenha a inflação
e desenvolva a economia do País.

o SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente. Sr" e Srs. Deputados, estamos vendo
na televisão e nos jornais notícias sobre o
corte de pessoal das universidades, na faixa
de 30%. O orçamento de pessoal representa
hoje mais de 95% do orçamento global das
universidades. Isto significa que o Orçamento
da União atualmente restringe os gastos, com
a universidades brasileiras. à folha de paga
mento.

A universidade pública e gratuita foi uma
conquista da sociedade brasileira, que conso
lidou os espaços para a ciência e tecnologia
no País. Hoje, mais de 80% da pesquisa brasi
leira está na universidade pública.

No contexto atual, o corte linear e indiscri
minado de 30% de pessoal constitui um aten
tado contra a universidade brasileira pública
e gratuita que vai atingir o cerne da ciência
brasileira.

Depois de diversas reuniões do Conselho
de Reitores (CRUB), o MEC apresenta uma
proposta de ampliação de cursos noturnos.
A afirmação de que a produtividade univer
sitária é medida pela ampliação das vagas
é uma velha e falsa questão.

Está-se colocando a questão da universi
dade brasileira como mera estatística de do
centes e funcionários, sem se avaliar o con
teúdo destes recursos humanos.

São pesquisador e professores com diver
sos prêmios nacionais e internacionais, são
milhares de doutores formados por diversos
centros de pesquisas mundiais e são funcio
nários com a mais elevada formação dentre
o funcionalismo público brasileiro.

Os "trens-da-alegria" de contratações, as
fraudes nos enouadramentos e o clientelismo
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de certos reitores devem ser apurados e puni
dos conforme determinam a lei e a ética do
poder público. .

Não pode o Poder Executivo, hoje, preten
der corrigir eventuais erros e desvios com
um corte linear e indiscriminado.

Não pode o Congresso Nacional ficar caIa
do e não defender corajosamente a univer
sidade pública brasileira. Os tecnocratas só
pensam em números, mas nós, Deputados,
analisamos e decidimos com o conhecimento
do real valor de cada funcionário e, principal
mente, com a preocupação de preservar o
principal celeiro da ciência no País, que é
a universidade pública.

O SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr,5 e Srs. Deputados, cerca de setecentos
Procuradores estão realizando, na Previdên
cia Social, um serviço que, segundo os cálcu
los judiciosos elaborados pelo antigo DASP,
deveria ser atendido pelo menos mil cento
e quarenta e nove servidores especializados.

Em estudo da Procuradoria Regional do
atual INPS, que substituiu. o lAPAS, verifi
ca-se que os Procuradores representam esse
instituto em juízo; promovem a cobrança da
dívida ativa; coordenam a procuradoria e
controlam suas atividades e agências; inte
gram a Comissão de Procedimentos Discipli
nares; interpõem recursos administrativos e
autorizam a sua não-interposição; são notifi
cados de Mandado de Segurança contra a
Administração do Instituto, cabendo-lhes in
formar o processo até o final; apreciam, exa
minam e solucionam problemas a cargo das
autoridades subordinadas, presidindo comis
sões de inquérito, expedindo "noticia crimi
nis", elaborando minutas, contratos, escritu
ras, petições iniciais e razões finais; executam
créditos de entidades com procuração do lA
PAS; propõem ações e efetuam pedidos de
restituição; promovem e acompanham habili
tação de crédito em falência, apresentando
declarações em concordatas; prestam assi>
tência jurídica a todos os órgãos da direção;
exercem assessoria jurídica e manifestam-se,
obrigatoriamente, sobre procedimentos imo
biliários; exercem, finalmente, funções de
consultoria.

Trata-se de um elenco de dezesseis atribui
ções, com menos de metade do pessoal neces
sário, como acontece também no Espírito
Santo, com apenas quatorze funcionários,
dois trabalhando permanentemente no inte
rior, em Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.

Os demais estão acompanhando, s6 na Jus
tiça Federal, pelas quatro varas, cinco mil.
e sessenta ações diversas, mais de 1.250 ações
por Procurador, anualmente.

Essa situação sombria da Procuradoria do
lAPAS no Espírito Santo está a indicar a
necessidade de ajuda de Procuradores Autár
quicos Fecjerais, futuros advogados da
União, muito mais racional a medida do que
a redução do pessoal para atender a uma revi
são administrativa irracional, com uma duvi
dosa redução de despesas.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Sr,5 e Srs. Deputados.

. O SR. SIMÃO SESSIM (PFL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente
Sr" e Srs. Deputados, esta Casa concluiu a
tramitação de um dos mais importantes pro
jetos que regulamentam dispositivo constitu
cional, estabelecendo "os planos de benefí
cios e.de custeio da Previdência Social".

Trata-se, indiscutivelmente, de matéria
com enorme interesse para toda a sociedade,
porque define critérios para a prestação dos
benefícios previdenciários, conforme prevê
a Constituição promulgada em outubro de
1988, na qual se expressa o objetivo de se
garantirem aos segurados meios de manuten
ção pessoal e familiar, nos casos de doença,
invalidez, velhice, tempo de serviço, acidente
do trabalho e desemprego involuntário.

Durante os trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte, Sr. Presidente, dediquei
esforços, ao lado de inúmeros outros Parla
mentares igualmente preocupados com a si
tuação de injustiça e miséria por que passam
os milhões de aposentados e pensionistas no
Brasil, e deffmdemos alguns pontos essenciais
que se tornaram conquistas notáveis no capí
tulo "Da Seguridade Social", tais como: a) uni
versidade da cobertura e do atendimento;
b) uniformidade e equivalência dos benefí
cios e serviços às populações urbanas e rurais;
c) irredutibilidade do valor dos benefícios;
d) gratificação natalina, que terá por base
o valor dos proventos do mês de dezembro
de cada ano; e) reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, conforme critérios estabelecidos
em lei.

Todavia, o referido Projeto de Lei n-'
2570/89, encaminhado pelo Poder Executivo,
e que recebeu aprovação nas Comissões de
Constituição, Justiça e de Redação; de Saú
de, Previdência e Assistência Social; e de Fi
nanças e Tributação, com substitutivo ao tex
to original, deixa margem à inobservância de
um dos citados princípios constitucionais, o
qüe levaria à não-reparação da injustiça ca
racterizada pela continuada perda real dos
proventos pagos a aposentados e pensionis
tas.

De fato, na seção referente ao reajusta
mento do valor dos benefícios, o texto, que
ainda pode ser alterado, prevê uma vincu
lação ao salário mínimo tão-somente quanto
ao período das correções, mas não relativa
mente aos percentuais a serem aplicados. Se
gundo ainda o Projeto de Lei n" 2.570, em
sua mais recente versão, os proventos terão
o valor alterado "com base em índice de infla
ção proposto pelo Poder Executivo e apro
vado pelo Congresso Nacional, a fim de man
ter o poder aquisitivo do benefício na data
da sua concessão".

Ocorre, Sr. Presidente, que, perdendo a
vinculação ao salário mínimo, os benefícios
pagos pela Previdência Social deixarão de in
corporar os acréscimos reais concedidos
àquela remuneração básica e, com isso, acu
mularão sucessivas defasagens em absoluto
prejuízo de aposentados e pensionistas.

Há tempo e condições técnicas para o devi
do aperfeiçoamento da proposição, antes que

se torne lei. E o Congresso Nacional pela
manifestação das duas Casas que o compõem,
precisa assegurar de forma concreta, afetiva
e cristalina, aos milhões de brasileiros pagos
pela Previdência Social o direito de recebe
rem os aumentos reais, reconhecidamente
pequenos, aplicados ao salário mínimo.

O SR. ALDO ARANTES(PC do B - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr,5 e Srs. Deputados, colocando em
prática sua irresponsável e demagógica polí
tica de reforma administrativa, o Governo
Collor demitiu 11.800 empregados da Caixa
Econômica Federal, dentre os quais 8.529 es
tagiários e 2.633 funcionários admitidos na
quela' instituição por concurso público. Tal
medida faz parte do chamado plano de con
tenção de despesa do Governo Federal.

Ocorre que o Presidente da CEF, SI. La
fayete Coutinho Torres, assumiu com os fun
cionários da Caixa o compromisso de que,
se conseguisse uma redução de despesas de
30%, não haveria demissões. Com o plano
de racionalização e modernização das ativi
dades da CEF, alcançou-se uma redução de
33% das despesas. No entanto, o Presidente
da Caixa não cumpriu sua promessa e demitiu
os funcionários.

A medida é grave porque adotada de forma
linear, sem qualquer critério administrativo.
Na realidade, o critério é político e o objetivo
é fazer demagogia com as demissões e criar
condições para o processo de privatização da
CEF.

As demissões, além de não terem critérios,
são ilegais, pois os economiários adquiriram
estabilidade por três meses a partir da publi
cação do Acórdão sobre o dissídio coletivo,
que se deu em maio deste ano. A ilegalidade
é tão flagrante que a Justiça de Pernambuco
mandou reintegrar funcionários demitidos.

Participei de uma assembléia geral dos fun
cionários da CEF, realizada no dia 24 de ju
nho, na Associação dos Economiários do Es
tado de Goiás, onde constatei a disposição
dos funcionários de discutirem a racionali
zação e a modernização das atividades da Cai
xa. O que eles pretendem é um processo par
ticipativo, em que os funcionários discutam
e participem das decisões sobre o órgão. O
que eles não admitem é o processo de privati
zação do setor bancário estatal. E este é o
grande objetivo do Governo.

Com o argumento de que é necessário re
duzir o papel do Estado na economia, o Go
verno Collor investe de forma indiscriminada
contra empresas estatais rentáveis e contra
o setor bancário público~ Investe contra a
CEF que, tradicionalmente, cumpre uma
função social e não é meramente um agente
financeiro.

O objetivo do Governo, de privatizar a
'CEF, fica evidente quando se sabe que seu
dirigente é Vice-Presidente da Federação Na
cional dos Bancos - Fenaban, e veio dos
quadros do Banco Econômico, um dos maio
res devedores da CEF. Há, portanto, uma
política deliberada do Governo e dos bancos
privados para a privatização da CEF.
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o fato é'que o Governo Collor adota a
política de "colocar a raposa para tomar con
ta do galinheiro."Ou seja, de colocar um em
pregado do maior credor da CEF na sua Pre
sidência, com o objetivo de desestabilizá-Ia
e destruí-Ia.

Manifesto minha total solidariedade aos
funcionários demitidos. Tenho a convicção
de que a Justiça irá reincorporá-Ios às suas
funções. A luta, porém, não termina aí. Ela
continua na defesa da sobrevivência e conso
lidação da CEF, contra a venda, por Preços
irrisórios, das empresas estatais, em defesa
da soberania nacional e contra a política de
arrocho salarial que o Plano Collor impõe
aos trabalhadores brasileiros.

O SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, graças à alocação
de recursos que embutimos no Orçamento
da União para o corrente exercício de 1990,
a Comara está procedendo à ampliação da
Pista 06-24, do Aeroporto Internacional de
Val-de-Cães, em Belém, para permitir o pou
so de aeronaves do porte de Jumbo e do
DC-IO, possibilitando a integração da Capital
metrópole da Amazônia no intercâmbio do
turismo internacional.

A repercussão desse esplendoroso trabalho
fez alertar as populações de vários Municípios
localizados no vasto hinterland paraense para
a necessidade de melhorar as pistas de pouso
neles existentes, sobretudo nas áreas de aces
so através do sistema de transporte áereo e
marítimo.

O mais recente apelo nesse sentido nos foi
formulado por representantes políticos e em
presários do Município de Itaituba, na região
do Baixo-Amazonas, no Pará. Considerado
um dos grandes centros de garimpagem, com
razoável produção de ouro, Itaituba enfrenta
dificuldades para atender à enorme movi
mentação do tráfego áereo, em face do'estado
precário da pista de pouso e da falta de recur
sos para sua recuperação.

Tendo em vista a importância do Município
de Itaituba no contexto da economia do Pará
e do País, formulo apelo ao Sr. Ministro da
Aeronáutica, no sentido de ordenar provi
dências junto à Comara, a fim de que proce
da, com a possível urgência, aos trabalhos
de recuperação na pista de pouso, atendendo,
assim, ao anseio da população da imensa re
gião do Baixo-Amazonas.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PAULO MOURÃO PDC - TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr' e Srs. Deputados, em sua última
reunião plenária, a Frente Ampla da Agrope
cuária Brasileira, pela maioria absoluta dos
seus integrantes, examinou a problemática
atual do crédito rural e decidiu no sentido
de que os contratos de crédito rural, em vigor

.até 15 de março de 1990, tenham seus débitos
corrigidos com base no IPC, módulo que ser
via de base à variação do BTN.

Na verdade, embora os créditos tenham
.sido anteriormente concedidos, o seu venci
mento, posterior às medidas financeiras de

março, deve obedecer a todas as regras vigen
tes na época da concessão, traduzidas numa
quantificação atual e real, sendo injusto que
implique benefício do credor, quando este
é o próprio Estado.

O instituto da correção monetária, já em
pregado pelos romanos há dois milênios, foi
criado no Brasil justamente para evitar o enri
quecimento injusto, quer do devedor, quer
do credor.

É inadmissível que o Estado, abusando do
seu poder de império, altere, explícita ou im
plicitamente, obrigações contratuais, para
beneficiar-se da alteração.

Desde o antigo Direito Romano, o contra
to é considerado "lei entre as partes", mesmo
que um dos contraentes seja o Estado.

As mais ponderáveis razões de ordem pú
blica não justificam uma injustiça atingindo
uma pessoa, muito menos uma classe, tanto
mais quando esta se configura nos promo
tores' de uma atividade econômica, como a
agropecuária, sem a qual o Estado não sobre
vive.

Enquanto vemos as atividades mercantis
e industriais com uma queda de produtivi
dade de cerca de vinte por cento, a partir
do lançamento do Plano Brasil Novo, os agri
cultores e pecuaristas, desajudados, mal-as
sistidos e injustiçados, continuam alimentan:
do o País e contribuindo, visivelmente, para
o incremento do nosso superávit na balança
de pagamentos.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Se' e Srs. Deputados.

O SR. PAULO ZARZUR PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Se' e Srs. Deputados, somos partidá
rios da proteção à indústria nacional, a fim
de que ela possa desenvolver-se, concorrendo.
crescentemente com a indústria estrangeira,
para que tenhamos uma evolução fabril auto
sustentada, capaz de ombrear-se"com as na
ções do primeiro mundo.

Isso não significa, no entanto, que devemos
sujeitar-nos à exploração, pelas multinacio
nais, do consumidor brasileiro, pura e sim
plesmente porque essas empresas de capital
externo tenham sido pioneiras ou contri
buam, de algum modo, para a captação de
divisas. .

No caso da indústria automobilística, insta
lada no Governo de Juscelino Kubitschek,
com as mais generosas franquias, o próprio
Presidente da República reconheceu que ela
produz verdadeiras "carroças", em compa
ração com os modelos internacionais.

Enquanto isso, anuncia-se que, atualmen
te, japoneses e franceses, como empresas
produtoras de carros compactos com grande
economia de combustíveis, estão interessa
dos em instalar-se no Brasil, com a vantagem
de virem ampliando, anualmente, sua con
quista do mercado internacional, em detri
mento dos Estados Unidos, da Alemanha e
da Itália, que representam quase todas as
montadoras nacionais. Mas essa concorrência
necessária deve ser produzida, prinCipalmen
te, por empresas exclusivamente de capital

nacional, já existentes no País -de automó
veis e outros veículos - que precisam de
maior amparo do Estado, a fim de que am
pliem a sua linha de produção, o que não
têm feito por falta de recursos, insuficiente
ou mesmo inexistente a indução que cumpre

.ao Estado no campo econômico.
Era o que tínhamos a dizer.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Pro
nuncia o seguinte'discurso.) - Sr. Presiden
te, Srs. Deputados, ocupamos hoje esta tribu
na para relatar um caso muito doloroso, mui
to tristy, de um funcionário público doente,
condenado à invalidez permanente, e que,
apesar disso, acaba de ser colocado em dispo
nibilidade pela "reforma administrativa" do
Presidente ColJor. Trata-se de um exemplo
lamentável das injustiças de que estão sendo
vítimas os servidores públicos, da falta de
humanidade com que o Governo Collor vem
tratando os trabalhadores do serviço público.

O nome do servidor é João .Isac Martins,
e seus problemas de saúde são muito~ e já
antigos. Portador da doença de Chagas, ele
sofreu um infarto do miocárdio em 1984, e
teve um acidente vascular cerebral em 1988.
Em decorrência desses problemas, ficou defi
nitivamente inválido para o trabalho, confor
me atesta laudo médico emitido pelo Hospital
de Base de Brasília.

Estava em licença médica eencaminhando
seu processQ de aposentadoria por invalidez,
quando, em meio a isso, teve seu nome incluí
do no rol dos "em disponibilidade" dessa
malsinada "reforma administrativa" do Go
verno. Vejam só a que ponto chegamos: a
total falta de critério para as demissões, a
total falta de respeito para com a pessoa hu
mana, para com um homem. que durante toda
a sua vida trabalhou dignamente, e que ago
ra, doente, em vez da aposentadoria, recebe
a demissão. É esse o tratamento que o Go
verno ColJor dá aos trabalhadores do serviço

.público, como se fossem eles os responsáveis
pela crise econômica do País.

O que nos preocupa muito, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, é que não se trata de Um
caso isolado. Como João Isac, muitos outros
servidores públicos, em maior ou menor
grau, vivem dramas parecidos. O caso de
João Isac exige ser corrigido, sua colocação
em disponibilidade precisa ser anulada, mas
isso só não basta, porque há muitos outros
servidores públicos vítimas de gravíssimas in
justiças, vítimas do desprezo da administra
ção federal, e que também precisam ter seus
casos reestudados. Então, como são muitos
os casos, nós ficamos pre.ocupados, porque
não sabemos se todos .esses casos poderão
ser reexaminados e as injüstiças corrigidas.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que ve
mos neste País é um' descalabro. Não são
os trabalhadores, do setor público ou do setor
privado, os responsáveis pela crise, p~lamisé
ria e pela inflação. E, no entanto, são os
trabalhadores que estão sendo punidos como
se fossem os culpados. A "reforma adminis
trativa" vem sendo realizada como se fosse
um instrumento de política econômica, os
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servidores públicos são demitidos corno se
disso dependesse o fim da inflação. O prejuí
zo, convém lembrar, não será só dos funcio
nários demitidos: será também do conjunto
da população que, em decorrência dessa polí
tica desumana e injusta, verá os serviços pú
blicos de que necessita ainda mais deficientes.

Trazemos aqui o caso do funcionário João
Isac na esperança de que ele possa ser revisto
e a fim de alertar a Nação para o comporta
mento arrogante, prepotente e anticristão do
Governo, particularmente no que toca a essa
malsinada "reforma administrativa". A cons
ciência nacional precisa se levantar e denun
ciar essas injustiças.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PI - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'" e Srs. Deputados, a situação de
calamidade que o sistema de saúde pública
vem enfrentando no Brasil atualmente não
é mais novidade. O caso relatado pelos servi
dores e usuários do Hospital Maternidade
Praça XV, da Cidade do Rio de Janeiro, é
o exemplo mais triste dessa realidade. Recebi
recentemente abaixo-assinado dos usuários
daquele hospital, no qual chamam a atenção
.das autoridades para a situação precária de
funcionamento e atendimento da Maternida
de, o que caracteriza a crise do sistema de
saúde em nosso País.

O documento-base encaminhado pelos
usuários resume urna série de reivindicações
prioritárias para o bom funcionamento dos

. serviços hospitalares. Dele destacamos: - A
ausência de Auxiliares de Enfermagem. Esta
falta de profissionais prejudicou e está preju
dicando muito a programação da Materni
dade.

- A suspensão do atendimento pediá
trico. Em decorrência, muitas mães tiveram
o tratamento de seus filhos encerrado; as
crianças não tiveram mais o acompanhamen
to do pediatra, do nutricionista, da enferma
gem, do assistente social, pois todos os Auxi
liares de Enfermagem lotados neste setor fo
ram deslocados para atender ao~ pacientes
e ao bercário. Sem esses profissionais a pedia
tria não funciona, e as mães não contam mais
com essa ajuda para proporcionar melhor
saúde a seus filhos.
~ O Curso de Preparo para o Parto tam

bém foi interrompido pela falta dos Auxilia
res. Muitas informações são transmitidas às
mães através desse curso, corno explicações
sobre o parto, exercícios de respiração e rela
xamento, cuidados com o bebê, preparação
para o aleitamento. Tudo isso graças ao tra
balho de urna equipe de saúde envolvida,
comprometida com esse atendimento, que
são os Auxiliares de Enfermagem, Enfermei
ros, Pediatras, Obstetras, Nutricionistas, Psi
cólogos e Assistentes Sociais.

- A vacinação das crianças e das gestantes
foi suspensa. O funcionamento da materni
dade era um fator de segurança para as mães,
uma vez que sempre podiam dispor de seus
serviços. Agora, essas mães têm de procurar
outros locais para vaciná-los. A dificuldade
de encontrar locais mais acessíveis para pres-

tação desse serviço e até mesmo as próprias
vacinas são fatores de aflição para essas pes
soas, preocupadas com a proteção de seus
filhos.

- O Pré-Natal reduziu o número de aten
dimento, e muitas grávidas, que já estavam
ligadas à Maternidade desde gestações ante
riores, são obrigadas a fazer o pré-natal em
outros locais. O mesmo ocorre com as gestan
tes adolescentes, que naquela unidade hospi
talar têm tratamento diferenciado.

- A Maternidade Praça XV não está fun
cionando em sua capacidade total. Apenas
50% dos leitos estão sendo utilizados, tam
bém pela falta de Auxiliares de Enfermagem.

Sr. Presidente, os funcionários do Hospital
Maternidade Praça XV estão recebendo mui
tas reclamações da população por causa da
suspensão dos serviços, tais corno o curso de
preparação para o parto. Por essa razão, jun
to minha voz à de centenas de usuários da'
Maternidade Praça XV dirigindo apelo às au·
toridades competentes para que ouçam nos
sos reclamos no sentido de dotar aquele Hos
pital de mais Auxiliares de Enfermagem, pa
ra que a Maternidade possa continuar em
plena atividade, oferecendo os serviços de
saúde que se destacam pela qualidade e que
historicamente vem prestando à população
do Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer.

o SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, educar sig
nifica despertar potencialidades latentes no
ser humano, a fim de que ele se habilite para
a compreensão do meio em que vive e ocupe
convenientemente o seu real espaço na famí
lia, no trabalho e na sociedade. Com esse
nobre objetivo, os evangélicos do Paraná, sob
a coordenação de seu centro educativo locali
zado em Curitiba, tendo corno presidente o
pastor Gilberto Stêvão, vem desenvolvendo
há dois anos um projeto ímpar na História
da Humanidade, que é alfabetizar pela Bíblia
Sagrada. "Bem-aventurado aquele que lê as
palavras e as coisas que nela estão escritas".
(Ap 1,3)

O projeto Buscai no Livro o Senhor é urna
metodologia própria, em que, primeiro, o
aluno se desenvolve lendo, para depois escre
ver.

O método é inédito. Conhecer e procurar.
Como exemplo da sua primeira lição, o mes
tre propicia ao educando o conhecimento da
palavra de Deus, e o aprendiz procura"identi
ficar a palavra na Bíblia.

Quando ele conhece a Deus, ele se esti
mula em prosseguir na multiforme sabedoria,
conhecendo esse Senhor, criador de todas as
coisas.

O método da alfabetização encontra-se im
plantado com êxito comprovado em 106 mu
nicípios do Estado do Paraná, com 1.374 nú
cleos executados através de32 denominações
evangélicas.

É utilizada prioritariamente a sensibilidade .
cristã que predomina abundantemente na vi
da daquele que segue Jesus, que deixou escri-

to: "Sem mim nada podeis fazer." - "Vós
sereis meus discípulos se permanecerdes na
minha palavra."

Dentro desta filosofia nasceu esse método
no Brasil, sob inspiração divina, que iluminou
a mente e o coração do pastor Gilberto Stê
vão, que desde 1960 se preocupa com a alfa
betização de adolescentes e adultos.

Sua experiência dignifica a educação brasi
leira, neste ano internacional da alfabetiza
ção, segundo intitulou a Unesco.

o SR. MANUEL DOMINGOS (PC do B
- PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SIª' e Srs. Deputados, por diver
sas vezes abordei neste plenário o angustiante
problema das demissões de funcionários pú
blicos federais. Argumentei reiteradamente
contra essas demissões por entender, em pri
meiro lugar, não se tratar de procedimento
racional para enxugamento da folha de servi
dores públicos. Demonstrei também que esse
programa de demissões estava implicando a
conturbação geral de serviços públicos funda
mentais. E, finalmente, mostrei que o Go
verno agia sem critérios, sem senso de justiça,
sem respeito às leis, sem a mínima conside
ração para com centenas de milhares de pais
e mães de família.

Pois bem, Sr" e Srs. Deputados, volto a
esta tribuna para abordar o mesmo assunto.
E desta vez trago em mãos documentos que
revelam toda a extensão da irresponsabili
dade, da má-fé, da ilegitimidade e do espírito
perverso desse programa de demissões em
curso na administração pública federal.

Estes documentos, senhores, me foram en
tregues por urna comissão de funcionários de
mitidos em meu Estado e que estavam servin
do na Delegacia Regional do Ministério da
Agricultura.

Através destes documentos podemos ver
que o Ministério da Agricultura demitiu fun
cionários indispensáveis ao serviço, posto que
o próprio Delegado Federal da Agricultura
no Piauí, o Sr. José Edson Mota, requer,
após as demissões, a revisão da lista de demi·
tidos para que setores essenciais de sua repar
tição não entrem em pane. Ora, Srs. Parla
mentares, esta é urna irracionalidade flagran
te! Onde está a responsabilidade de um go·
vemo que paralisa serviços fundamentais?

Por outro lado, tenho em mãos extensa
lista de funcionários absolutamente dispen
sáveis - alguns deles há anos sem enfiar um
prego numa barra de sabão no Ministério da
Agricultura - que foram graciosamente pre
servados nas <!emissões efetuadas. O Gover
po demitiu quem trabalhava, quem justifi
cava o seu salário. Esses não tiveram contem
plação, mesmo sendo funcionários de baixa
remuneração! Mas soube preservar aqueles
que eram dispensáveis! Quem neste plenário,
pode duvidar de que esse é um caso nítido,
escancarado e desavergonhado de apadrinha
mento político espúrio?

Com esse comportamento o Governo Fe
deral revela que tal moralidaçle apregoada
não passa de conversa fiada para iludir a po
pulação. E,.mais do que isso, revela que não
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está nem um pouco preocupado com a solu
ção dos problemas que afligem a sociedade.
Antes de estar perseguindo humildes servi
dores públicos, o Ministério da Agricultura
deveria, sim, estar preocupado em contribuir
para a solução de questões da maior impor
tância para Ilagricultura piauiense, como o
combate às epizootias, o caso da mosca dos
chifres, a praga do gafanhoto, a praga do
bicudo, que arrasa a produção algodoeira,
ocontrole sanitário, enfim. Um governo sério
deveria estar assumindo a solução destes pro
blemas e não inviabilizando o seu enfrenta
mento!

Por tudo isso, senhores. solicitei audiência
ao Ministro da Agricultura, no sentido de
ponderar a S. Ex' que, por um lado, são im
postergáveis providências do Governo Fede
ral frente aos problemas de nossa agricultura.
em particular no caso da seca verde, verda
deira calamidade que se abate sobre a peque
na produção agrícola.

Por outro lado, endossarei as reivindica
ções dos funcionários demitidos, no sentido
de completa revisão nesse esdrúxulo progra
ma de demissão. Do Sr. Ministro Cabrera,
espero, pelo bem de nossa agricultura, pelo
bem de nosso País, um mínimo de sensatez!

Tenho dito, Sr. Presidente.

O SR. SOLON BORGES DOS REIS (PTB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr
Presidente. Sr" e Srs. Deputados. quando
instaurado o Plano Brasil Novo, que restabe
leceu o cruzeiro e congelou os investimentos
e depósitos em cruzados novos, esta moeda
continuou existindo, em sua função de troca.
tanto assim que se permitiu o pagamento de
débitos fiscais com os depósitos congelados,
transformados em cruzeiros.

A medida foi justa e não significou uma
contrariedade apreciável à sistemática insti
tuída, tanto mais quanto a exceção solucio
nou proble~as de
caixa, melhorando a liquidez das empresas.
com reforço ao seu capital de giro.

A esta altura, embora não tenha havido
leilões de cruzados novos, estima-se que a
moeda congelada estaria valendo de 30 a 50%
do cruzeiro.

Acontece que as empresas, até março de
1990, sofreram reclamações trabalhis~s, sem
que, àquela data, houvesse liquidação dos
débitos, exigíveis, já agora, em cruzeiros, o
que significaria um desrespeito à isonomia
em que se inspirou, no Brasil, a instituição
da correção monetária.

Trata-se de um ânus insuportável - nUfjl
prejuízo avaliável no mínimo em 60% pata
as empresas vencidas na reclamação, sem ne
nhum benefício para o credor, significando,
pura e simplesmente, uma retenção injusta,
tanto mais quanto geral a exceção no 'caso
dos débitos fiscais.

Não há, praticamente, diferença entre as
duas situações.

Se, no primeiro caso, se pretendeu preser
var o cápital de giro, a adoção da medida
para os débitos trabalhistas não implíca outra
cqisa.

Tais os motivos pelos quais apresentei pro
jeto de lei que dispõe sobre o pagamento
em cruzados novos dos débitos trabalhistas
anteriores a 16 de março de 1990.

O SR. DORETO CAMPANARI (PMDB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srs e Srs. Deputados, parece que
se está iniciando, no País, uma revolução do
Poder Judiciário, a partir da primeira instân
cia, onde os magistrados resolvem que o espí
rito da lei vale mais do que a sua letra e
não dobram a cerviz diante do Executivo.

Por isso é que surgem medidas transitórias,
suspendendo a eficácia das sentenças dos juí
zes do Trabalho, chamado TST a engavetar
os processos por seis meses, a fim de que
a Fazenda ganhe tempo suficiente para pro
mover o prometido saneamento da moeda,
quando a cotação do dólar, hoje, está mais
de 5% acima daquela vigorante no dia 15

. de março próximo passado.
Felizmente, por enquanto, esse arbítrio

não se estendeu à justiça comum, o que enco
raja os juízes togados da primeira entrância
a decidir contra os possíveis interesses gover
namentais.

Agora mesmo, no Rio Grande do Sul, de
pois de provocado pela instância inferior, o
Tribunal de Alçada julgou inconstituciondl
o Decreto-Lei n' 70, de 1966, que dava pode
res aos agentes financeiros para realizar lei·
lões de imóveis do Sistema Financeiro de Ha·
bitação, quando o mutuário atrasava o paga
mento das prestações.

Resolveram os magistrados gaúchos pela
inaplicabilidade do decreto criado pela Revo
lução de 1964, por entender que, na prática,
esse instrumento cassa o direito de defesa.

Outras decisões semelhantes ocorrerão.
Ainda não foi varrido todo o entulho da

ditadura, o que não é de estranhar, uma vez
que, até agora, não conseguimos regulamen
tar nem 5% das matérias da Constituição cuja
aplicação depende de lei ordinária ou com
plementar.

A Justiça precisa adiantar-se, superando
o retardo dos demais Poderes, em nome das
garantias individuais e coletivas.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. AUGUSTO DE CARVALHO (PCB
- DF. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Srs.·Deputados, o jornal Van·
guarda de Brasília, da Associação Comercial
do Distrito Federal, apresentou, durante vá
rias semanas, amplas.,.reportagens sobre o
BRB, o Banco de Brasília.

É fato que, reproduzindo idéias dos titula
res do comércio da Capital, não haveria como
esconder o descontentamento de todos com
a situação que o País enfrenta, que não é
difícil apenas pela conjuntura, mas, sobre
tudo, pela ausência total de perspectivas. Me
lhor dizendo: de boas perspectivas.

País afora, aliás - e sem querer defender
o BRB - a situação se repete e se agrava,
tanto mais porque, na quase totalidade das
unidades da Federação, os hancos estaduais
enfrentaram, nos últimos anos, crise das mais

. graves, com intervenções por parte do Banco

Central e, mesmo, com o fechamento de al
guns, só recentemente reabertos.

AÍ, então, conviria lembrar - e o fazemos
em defesa do BRB - que nosso banco atra
vessou essa crise quase que inteiramente in
cólume, vencendo as dificuldades da melhor
maneira que lhe foi possível.

Se os recursos foram majoritariamente
aplicados na especulaç:kJ financeira, também
isso não foi exclusividade do BRB. Em princí
pio, vale lembrar, os juros bancários ultrapas
savam em muito os 100% mensais, não sendo
possível ao microempresário, urbano ou ru
ral, enfrentar esses custos financeiros. Nin
guém planta feijão, ninguém mantém uma
empresa doméstica pagando essa exorbitân
cia de juros. E se qualquer empresa, mesmo
as estatais, se decidisse por uma política de
juros subsidiados, ela contemplaria apenas
os primeiros a chegar a seus guichês, porque,
para os segundos, não haveria atendimento,
já que os capitais retornados se tinham intei
ramente' deteriorado, com a inflação de 3%
aadia.

Sim, é claro, falta ao Governo do DF; acio
nista majoritário do BRB e, portanto, o que
decide, em última instância, sobre sua polí
tica creditícia, falta-lhe, repetimos, uma polí
tica de assistência financeira aos empresários
locais, notadamente aos de menor porte, que,
por serem em imensa quantidade, produzem
o maior número de empregos diretos e indi
retos.

Mas aí, vale observar, se encontraria no
BRB apenas a culpa de ter faltado com asses
soria ao Governo. Ou, já sem culpa, de essa
assessoria, no particular, ter sido recusada.

Acompanhamos o jornal quando se faz eco
de um empresariado que pretende instalar
em Brasília seus negócios, por menores que
sejam e que idealiza gerar na Capital os em
pregos que se fazem a cada dia mais e mais
necessários. Nossas ruas atestam, sem som
bra de dúvida, que o desemprego e o subem
prego, em Brasília, já são uma tragédia neces
sitando de solução urgente. Solução que tem
de partir de um planejamento montado pelo
Governo e posto em prática pelo BRB.

No entanto, discordamos por inteiro da
Vanguarda quando coloca os servidores do
BRB no mesmo saco e, por isso mesmo, con
funde alhos com bugalhos. Ali estão os que,
há quase trinta anos, construíram a grandeza
do banco, permitiram sua expansão e garan
tem seu funcionamento, por mais difíceis que
sejam - e realmente são - suas condições
de trabalho e salário. Meus companheiros
bancários, meus companheiros de luta, não
merecem a injustiça acaso perpetrada, e espe
ro que somente o tenha sido inconsciente.

O SR. ALUIZIO CAMPOS (PMDB - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, o Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba,
Desembargador Simeal Camandeia, está
preocupado com a escassa verba para as elei
ções de outubro próximo.

O exercício do voto se constitui, sem dúvi
da, no melhor e mais eficiente instrumento
de afirmação e aprimoramento democrático.
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Nos últimos anos os brasileiros têm sido
chamados com insistência, quase que anual
mente, para exercer o sagrado direito de vo
tar e, assim, livremente escolher seus repre
sentantes e governantes.

No dia 3 de outubro deste ano, o eleitorado
será, mais uma vez, convocado para eleger
Deputados estaduais, Deputados federais,
Senadores e Governadores dos Estados.

Embora a Nação já conte com o necessário
respaldo legal para orientar o pleito, até a
presente data a Justiça Eleitoral ainda não
dispõe dos indispensáveis recursos financei
ros para realizá-lo.

Para tanto, como sabemos, é predso que
o Sr. Presidente da República encaminhe ao
Congresso Nacional a proposta de abertura
de crédito especial destinado a cobrir as des
pesas com as eleições do corrente ano, o que
ainda não aconteceu.

A praticamente noventa dias do pleito, é
estranhável e preocupante a demora, pois o
Tribunal Superior e os Tribunais Regionais
Eleitorais carecem desses recursos para o re
gular desenvolvimento dos trabalhos prepa
ratórios ao evento.

É preciso que compreendamos que as tare
fas da Justiça Eleitoral não se restringem à
execução do pleito em si, no dia da eleição.
O trabalho é bem mais amplo e mais comple
xo, exigindo a mobilização de recursos huma
no e material e um longo período de prepa
ração, para que tudo ocorra em perfeita sinto
nia com os princípios legais, éticos e demo
cráticos.

Aliás, é oportuno lembrarmos que a Justiça
Eleitoral ve.m, a cada pleito, dando provas
de eficiência e agílidade, sem prejuízo da edi
fícante lisura que tem caracterizado sua atua
ção.

Por ser dever de todos, sobretudo dos Con
gressistas, formulo apelo ao Sr. Presidente
da República e ao próprio Congresso Nacio
nal para que juntemos nossos esforços na so
lução urgente desse problema.

Muito obrigado.
O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS.

Pronunciã o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, uma das piores
situações que o trabalhador pode atravessar
é a do desemprego. Avilta suas resistências
e diminui sua condição de chefe de família
e de cidadão.

O chamado Plano Collor, sob o pretexto
de reduzir a inflação, está provocando a re
cessão e aumentando consideravelmente o
desemprego no País.

Hoje temos a maior taxa de desemprego
da década de 80. Em São Paulo, na área me
tropolitana, já chega a 940 mil o número de
desempregados, 11,6% dos trabalhadores,
sendo que 86 mil foram despedidos no mês
de maio.

No Governo Conor o desemprego continua
crescendo. Nestes três meses, mais de 400
mil trabalhadores "erderam seu emprego.
Em recente pesquis, revela-se que tanto o
desemprego aberto como o oculto cresceram
no mês de maio. O aberto, que inclui as pes
soas sem qualquer tipo de trabalho e que

estiveram procurando um emprego nos últi
mos trinta dias, passou de 8% para 8,4%
entre abril e maio. O desemprego oculto, de
pessoas que exercem algum "bico" e procu
raram trabalho hos últimos trinta dias, passou
de 2,6% em abril para 3,2% em maio. (Con
forme a Folha de S. Paulo, 19-6-90).

O nível de ocupação medido pela pesquisa
também revelou nova queda de 0,7% em
maio sobre abril. Isso equivale à eliminação
de 52 mil postos de trabalho. No item indús
tria, foram fechados 53 mil postos; serviços
eliminou 15 mil, e outros (construção civil,
basicamente) fecharam 34 mil postos de tra
balho. Em compensação, o comércio, em
maio, teve expansão de 4,5% e criou 50 mil
novos postos.

O quadro, já dramático, ameaça agravar-se
nos pr6ximos meses, e o Governo, de ma
neira irresponsável, não toma caminho algum
para reduzir a recessão. Ao contrário, todas
as medidas adotadas ampliam a recessão e
conseqüentemente o desemprego, e reduzem
a oferta no mercado de trabalho.

Estamos assistindo ao funcionamento do
seguro-desemprego, reduzindo as agruras
dos desempregados, mas não eliminando a
seqüelas pessoais, econômicas e sociais cau
sad.as pelo desemprego.

E indispensável que o Governo tome cons
ciência de que o Brasil deve ser governado
para os brasileiros, e não para resolver os
problemas do pagamento da dívida externa
e de tranqüilizar os banqueiros internacio
nais.

A política recessiva adotada pelo Governo,
cumprindo ordens do FMI, não interessa à
Nação brasileira.

O SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, enquanto as pessoas
jurídicas dos setores da indústria, do comér
cio, dos transportes e dos serviços escaparam
ao congelamento do seu capital de giro, depo
sitado nos diversos investimentos financeiros,
driblando o Plano Collor, 90% dos agricul
tores que guardavam poupanças para o cus
teio da lavoura continuam com os seus dep6
sitos congelados, a juros de 0,5% ao mês,
tendo de submeter-se a juros vinte vezes
maiores.

Por isso o sistema bancário que financia
o setor está alegando um rombo que pode
chegar a setecentos milhões de d61ares, se
gundo o Diretor de Crédito Rural do Banco
do Brasil, Luiz Antônio Fayet, que alega au
sência total de cumprimento das obrigações
creditícias pelos lavradores, que não aceitam
a correção dos débitos pelo IPC de março
(84,32%), mas querem corrigir as dívidas pe
lo BTN daquele mês (41,28%), o mesmo per
centual que corrigiu o preço mínimo dos pro
dutos agrícolas.

O Governo está advertido de que deverá
encontrar solução para o problema dentro
de quarenta dias, quando começa o financia
mento de uma nova safra, insuficientes os
recursos captados nos dep6sitos a vista.

Diante disso, propõe-se uma solução: a
conversão em cruzeiros dos cruzados novos

retidos no Banco Central, para pagamento
das dívidas contraídas pelos lavradores, com
uma correção não superior a 50%.

Se o Governo pode ser de tal maneira gene
roso que libertou dois terços dos cruzados
novos congelados, para atender a setores
mais protegidos da economia, pode, perfeita
mente, liberar cerca de 20% dos que ainda
restam, fazendo justiça aos lavradores e evi
tando que, no pr6ximo ano, tenhamos o
maior déficit da nossa História, quanto à pro
dução de alimentos.

Se isso acontecer, sofrerá toda a economia
nacional.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

OSR. PAULO PAIM (PT -RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, pela sua
relevância e extrema oportunidade, registro
nos Anais desta Casa manifesto de juristas
brasileiros em favor da.aprovação do C6digo
de Defesa do Consumidor:

"Como professores de direito e como cida
dãos, vimos de público apoiar o C6digo de
Defesa do Consumidor, em sua versão oriun
da da Comissão Mista Senado Federal - Câ
mara dos Deputados. Trata-se de lei moder
na, de alta técnica jurídica e, mais do que
tudo, equilibrada.

Aguardamos, portanto, com grande ansie
dade, a votação e aprovação do C6digo, cer
tos de que os senhores Congressistas saberão,
mais desta vez, representar a vontade po
pular.

Afinal, todos n6s somos consumidores.

Diretores de Faculdades de Direito

Dalmo de Abreu Dallari - Universidade
de São Paulo; Elizabeth Nazar Carrazza 
PUC-SP; José Sperb Sanseverino - Univer
sidade Federal- RS; Pedro Franco de Cam
pos - FMU-SP; Celso Mário Zif - Facul
dade de Direito-Blumenau-SC; Carlos Leo
poldo Dayrel - Universidade Federal 
GO; Nello Andreotti Neto - Universidade
Braz Cubas-SP; Antônio Vicente da Costa
Ir. - Universidade Federal-RJ; Ronaldo Sil
va - Univale-Itajaí-SC; Antônio Celso Al
ves Pereira - Universidade do Estado-RJ;
Gustavo Sénéchal e Goffredo - PUC-RJ;
Rogério Stoeterau - Universidade Federal
SC; Alfredo de Assis Gonçalves Neto - Uni
versidade Federal-PR; Júpiter Torres Fagun
des - PUC-RS; Onélia Setúbal Rocha de
Queiroga - Universidade Federal-PB; Mar
lene Rodrigues Medeiros Freitas - Univer
sidade Federal-PA; José Antônio Salvadore
- Faculdade de Direito-Lages-SC; Agérson
Tabosa Pinto - Universidade Federal-CE;
José Porfírio Teles - PUC-GO; Ricardo
Saab Palieraqui - Faculdade de Direito
Dourados-MS; João Batista Lajus - Facul
dade de Direito-Chapec6-SC; Renato Perei
ra de Abreu - Universidade federal-MA;
Washington Albino Peluso de Souza - Uni
versidade Federal-MG.

Professores de Direito

Ada PelIegrini Grínover - Prof. Titular
Proc. Penal- USP; Alaor Caffé Alves - Prof.
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Filosofia do Direito - USP; Alcides Toma
setti Ir. - Prof. D. Civil - USP; Amaury
Mascaro Nascimento - Prof. Titular D. Tra
balho - USP; Antônio Herman Benjamin
- Prof. D. Ambiental- PUC-SP; Antônio
Magalhães Gomes Filho ---c Prof. Proc. Penal
- USP; Antônio Scarance Fernandes 
Prof. Proc. Penal- USP; Aristóteles Almei
da Filho - Prof. Faculdade Estácio de Sá
- RJ; Armando de Oliveira Marinho 
Prof. D. Constitucional-UFRJ; Arruda Al
vim - Prof. Titular Proc. Civil - PUC-SP;
Cândido Rangel Dinamarco - Prof. Titular
Proc. Civil - USP; Carlos Alberto Bittar
- Prof. D. Civil - USP; Carlos Roberto
BarrosCeroni-Prof. D. Penal-FMU-SP;
Celso Agrícola Barbi - Prof. Titular Proc.
Civil - UFMG; Celso Albuquerque Mello
- Prof. Titular D. Internacional- UFRI;
Celso Antônio Bandeira de Mello - Prof.
Tit. D. Adm. - PUC-SP; Cláudia Lima Mar
ques - Prof. D. Internacional-UFRS; Cio
domir Assis Araújo - Prof. D. Penal 
UNESPA-PA; Darci Pinheiro - Prof. D.
Civil - UFRN; Egas Moniz de Aragão""":
Prof. Titular Emérito Proc. Civil - UFPR;
Eros Roberto Grau - Prof. Titular de D.
Econômico - USP; Fábio de Campos LilIa
-Prof. D. Tributário -GV-SP; Fernando
da Costa Guimarães - Prof. Faculdade Está
cio de Sá - RJ; Fran Martins - Prof. Emé
rito de D. Comercial- UFCE; Galeno La
cerda - Prof. Titular Proc. Civil - UFRS;
Geraldo Baptista de Siqueira - Prof. Tit.
D. Penal - PUC-GO; Geraldo Deusimar
Alencar -Prof. D. Civil- PUC-GO; Ger
son Ortiz Sampaio - Prof. Gama Filho 
RI; Gilberto Antônio dos Santos - SUAM
RI; Gloria Regina Vianna Lima - Profes
sora da UFRJ; Goffredo Telles Jr. - Prof.
Emérito Int. Estudo do Direito - USP; He
lena Barros Heluy - Prof. D. Penal- UF
MA; Helio Zaghetto Gama - Prof. Univ.
Gama Filho - RJ; Hermínio Marques Porto
- Prof. Titular Proc. Penal - PUC-SP; Iri
neu Strenger - Prof. Titular D. Internacio
nal - USP; João Baptista Villela - Prof.
Titular D. Civil - UFMG; João Bessa 
Prof. da Faculdade Estácio de Sá -RJ; João
José Leal - Prof. Processo Penal - Blume
nau; João Rodrigues Arruda - Prof. na Fa
culdade Benett - RJ; Joaquim Guimarães
- Prof. D. Civil- Braz Cubas - SP; José
Afonso da Silva - Prof. Titular de D. Econô
mico - USP; José Antônio de Almeida Silva
- Prof. D. Constitucional- UFMA; J. Cal
mon de Passos - Prof. Catedrático Proc.
Civil- UFBA; José Eduardo Alvarenga
Prof. D. Adm. - Braz Cubas - SP, José
Eduardo Farias - Prof. Sociologia Iur. 
USP; Iosé Emmanuel Burle Filho - Prof.
D. Administrativo - PUC-Santos; José
Reinaldo de Lima Lopes - Prof. Int. Estudo
do Direito - USP; Kazuo Watanabe - Prof.
Proc. Civil - USP; Leobaldo Rodrigues de
Carvalho Jr. - Professor da SUAM-RI, Leo
ny Coelho de Melo Lemos - Prof. Fac. Está
cio de Sá - RJ; Lourenço Gilbert Filho
Professor da SUAM-RJ; Luiz Edmundo Ap
pel Bojunga - Prof. Proc. Civil- PUC-RS;

Luiz Orione Neto - Prof. D. Proc. Civil
- UFMT; Manoel Santino Nascimento Ir.
- Prof. Proc. Penal - UNESPA-PA; Mar-
çal Iusten Filho - Prof. D. Comercia! 
UFPR; Marcelo Gomes Sodré - Prof. Filo
sofia do Direito - PUC-SP; Maria Bernar
dette Neves Pedrosa - Prof. D. Constitu
cional- UFPE; Maria Helena Diniz - Prof.
Titular D. Civil - PUC-SP; Maria José de
Andrade Maia - Prof. D. Constitucional
UFPB; Mariângela Sarrubbo - Prof. Pro
cesso Civil-PUC-SP; Marli Guimarães Ga
vião - Professora da SUAM-RI; Mauro
Brandão Lopes - Prof. Titular D. Comercial
- USP; Miguel Reale Jr. - Prof. Titular
D. Penal- USP; Milton A. de Brito Nobre
-Prof. D. Comercial- UFPA; Olavo Câ
mara - Prof. D. Constitucional- Braz Cu
bas - SP; Ovídio Araújo Baptista da Silva
- Prof. Proc. Civil - UFRS; Nelson Luiz
Pinto - Prof. Proc. Civil- PUC-SP; Nelson
Nery Jr. - Prof. Civil - PUC-SP; Nilzardo
Carneiro Leão - Prof. Titular D. Constitu
cional- UFPE; Ophir Filgueiras Cavalcante
- Prof. Processo Civil - UFPA; Paulo
Américo Maia - Prof. Titular D. Civil 
UFPB; Paulo Bonavides - Prof. Catedrático
de D. Constitucional - UFCE; Paulo Cláu
dio Tovo - Prof. Proc. Penal - PUC-RS;
Paulo de Bessa Antunes - Prof. da PUC-RI;
Paulo Salvador Frontini - Prof. D. Comer
cial-USP; Pedro Henrique de Miranda Ro
sa - Prof. da UFRI; Rache! Sztajn - Prof.
D. Comercial - USP; Raimundo Gadelha
Fontes-Prof. D. Civif- UFPB; Raimundo
Nonato Fernandes - Prof. D. Administra
tivo - UFRN; Renato Martins Costa 
Prof. D. Civil - FMU-SP; Ricardo César
Pereira Lira - Prof. Titular D. Civil-VERJ;
Roberto Araújo de Oliveira Santos - Praf.
Sociologia Jur - UFPA; Roberto Rosas-

rof. D. Proc. Civil- UnB; Rodolfo de Ca
margo Mancuso - Prof. Proc. Civil- USP;
Rogério Ferreira - Prof. Processo Civil 
Univale-SC; Roque Antônio Carrazza 
Prof. Titular D. Tributário - PUC-SP; Rosni
Ferreira - Prof. Direito do Trabalho - Uni
vale-SC; Sergio Bermudes - Prof. Titular
Proc. Civil-PUC-RI; Sérgio Gilberto Porto
- Prof. Proc. Civil- PUC-RS; Silmara Juhi
de Abreu Chinelato - Prof. D. Civil- USP;
Sílvio Meira - Prof. Emérito D. Romano
e Civil- UFPA; Simão Isaac Benjó - Prof.
Titular D. Civil - UERI; Tereza Arruda
Alvim Pinto - Prof. Proc. Civil - PUC-SP;
Thereza Alvim - Prof. Proc. Civil - PUC
SP; Tourinho Filho - Prof. Proc. Penal 
Bauru-SP; Tupinambá Pinto de Azevedo 
Prof. Proc. Penal- PUC-RS; Vinícius César
de Berredo Martins - Prof. D. Civil- UF
MA; Voltaire de Lima Moraes - Prof. Proc.
Civil - PUC-RS; Waldírio Bulgarelli 
Prof. Titular D. Comercial - USP; Zelmo
Denari - Prof. D. Tributário - Presidente
Prudente-SP. "

o SR. CARLOS CARDINAL (PDT '-RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, SI" e Srs. Deputados, a maioria: da
população brasileira ainda está ressentida

com a derrota da seleção brasileira - diga-se,
de passagem. de melancólica atuação nesta
Copa do Mundo. Mas essa mesma maiol,"ia,
agora, tende a refletir não somente sobre os
motivos que levaram o Brasil à derrota no
futebol, mas também sobre as causas da de
sastrosa situação nacional. Podemos dizer
,que a população está caindo na real.

Fazemos este comentário a propósito da
derrota da seleção brasileira e da grave situa
ção que o País atravessa. Enquanto a seleção
disputava a classificação na Copa, aqui no
Brasil a população vivia uma doce fantasia,
embalada pela propaganda e pela motivação
natural desse acontecimento e, também, por
que o futebol é, sem dúvida, a grande paixão
do nosso povo.

Coincidentemente, e - quem sabe? - até
por ironia, no mesmo final de semana em
que a seleção foi desclassificada. o Presidente
da República foi à televisão tentar explicar
os primeiros cem dias do seu Governo. Assim
como a seleção, o Presidente não convenceu.
Em nome da inovação e da modernidade,
a seleção abandonou as mais caras tradições
do futebol brasileiro, e o resultado foi uma
apresentação medíocre. Da mesma forma, o
Governo Collor, nesses cem dias, pretenden
do inovar, especialmente na área econômica,
só trouxe complicações e prejuízos à maioria
do nosso povo.

A Comissão Técnica, comandada por La
zaroni, faz lembrar a equipe da Dr' Zélia,
totalmente desarticulada e sem uma proposta
clara para enfrentar o jogo duro imposto pe
los verdadeiros responsáveis pela inflação
brasileira.

Se o consolo~ para os torcedores brasilei
ros, é esperar a Copa de 94. coincidentemen
te ano de eleições presidenciais, no campo
político, ninguém suportará o arrocho sala
rial, a falta de perspectivas e as medidas con
traditórias do Governo, e dará a resposta ain
,da este ano, elegendo representantes com
prometidos com as lutas populares.

O SR. JAYME PALIARIN (PTB - SP.
Pronuncia o seguinfe discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, quero, ao ocu
par a tribuna desta Ca,sa, congratular-me com
o povo e as autoridades de Salto de Pirapora,
em São Paulo, pelo transcurso do aniversário
da cidade, no dia 24 de junho passado.

Salto de Pirapora, Sr. Presidente, está si
tua~a à margem esquerda do rio Pirapora.

A época de sua fundação, os agricultores
e operários das indústrias caieiras reuniram
se em povoado mais próximo de suas ocupa
ções e consideraram fundador da cidade An
tônio Maximino Fidelis, conhecido por Antô
nio Fogueteiro. Na ocasião, o ideal de Fogue
teiro era zombado pelos amigos, porque
achavam que ele não tinha condições de fun
dar uma cidade. Mas, no ano seguinte, já
estava erguida a primeira capela.

Consta que as terras onde está localizada
Salto de Pirapora teriam pertencido a um pro·
prietário que não só impugnou a fundação,
como também vendeu pequenos lotes por
preços razoáveis.
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o Distrito de Paz, à época pertecente ao
Município de Sorocaba, foi criado pela Lei
número 1.250, de 18 de agosto de 1911.

Salto de Pirapora foi elevado à categoria
de Município através da Lei número 2.456,
de 30 de dezembro de 1953, e instalado no
dia I" de janeiro de 1955.

Salto de Pirapora é hoje um município em
franco desenvolvimento, contribuindo de for
ma substancial pàra o crescimento da econo
mia do Estado de São Paulo.

Ao encerrar este pronunciamento, quero
mais outra vez, Sr. Presidente, Sr" e Srs. De
putados, parabenizar o povo e as autoridades
de Salto de Pirapora, pela passagem de mais
um aniversário de sua cidade.

Era o que tinl;1a a dizer.

O SR, FÁBIO FELDMANN (PSDB - SP.
Pronuncia o seg~inte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, como brasileiro
e judeu, estou estarrecido e revoltado com
as cenas mostradas no noticiário transmitido
ontem pelo SBT, nas quais membros de gru
po nazista do Paraná se declaram abertamen
te segregacionistas.

Mais chocante do que as fotos de Hitler,
a suástica na parede e a saudação nazista,
foi ver a juventude da maioria das pessoas
focalizadas, juventude esta tão comprome
tida com o terror, com o ódio, com idéias
de sepração e superioridade racial que tei
mam em acompanhar a História, deste Hi
tler, como uma praga hedionda que nubla
o futuro.

É gravíssimo que nossa Constituição, que
proíbe e repudia quaisquer discriminações,
seja afrontada,dessa maneira. Esta petulância
certamente é produto do ressurgimento, na
cena internacional, de atos violentos contra
judeus, como destruição de túmulos e publi
cações de textos racistas.

Aqui mesmo', no Congresso Nacional, on
de nosso papel mais nobre é defender a Cons
tituição, são distribuídas cópias de artigos an
ti-semitas.

É preciso lembrar, também, que no ano
passado, quando discutíamos o Programa
Nossa Natureza, os muros da catedral de Bra
sília foram pichados com frase: "A Amazônia
é nossa; fora, ecologistas judeus".

Antes de atingir a mim, entendi esse ataque
como ameaça à liberdade, à democracia e
ao desenvolvimento sadio da Nação, valores
incompatíveis com o obscurantismo e a trucu
lência inerentes à histeria nazista.

Neste momento em que, por todo o País,
milhares de pessoas puderam ver e ouvir a
defesa do segregacionismo mostrada pela
TV, entendo que o Congresso deve agir com
firmeza contra o vírus da intolerância e des
prezo à Constituição.

A atitude do SBT, levando ao ar a notícia
aqui citada, foi corajosa e correta na medida
em que documenta um fato grave e alerta
o País para o risco que nossa juventude corre
sob a ação de pregadores das trevas. Lutar
pela volta do nazismo não é uma posição polí
tica que deva ser democraticamente acatada.
É uma declaração de intenções homicidas,
terroristas. Esse não é um problema dos ju-

deus. É um problema da Humanidade, mate
rializado ontem, diante de nossos olhos, de
forma tão chocante.

Solicito, assim, à Presidência desta Casa
que requisite ao SBT cópia do noticiário na
cionallevado ao ar ontem, para conhecimen·
to dos Srs. Parlamentares 'e para que fique
nos registros dessa Casa, acompanhada de
moção de repúdio às articulações nazistas em
nosso País.

Além disso, por se tratar de flagrante ilega
lidade e desacato à Constituição, que se soli
cite ao Ministério da Justiça providências ne
cessárias ao enquadramento penal dos entre·
vistados.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - ~r.

Presidente, Sr" e Srs. Deputados, entre os
mais sérios desvios da legislação tributária
atual aquele que estabelece a inclusão na base
de cálculo do ICMS dos encargos financeiros
acrescidos ao preço de venda a prazo.

E quando'isto ocorre?
E qual a conseqüência desta estranha figu

ra fiscál?
Ocorre este fato, Sr. Presidente, naS ven

das a prazo efetuadas pelas pequenas e mé·
dias empresas que, não ligadas a grupos fi
nanceiros, são forçadas a incluir no preço de
venda a estimativa da inflação e despesas ban
cárias.

As grandes lojas, normalm,ente ligadas a
bancos ou financeiras, como agem?

Simplesmente efetuam as vendas a prazo,
como se fossem à vista, e remetem o cliente
para que obtenha um financiamento pessoal,
simulando, desta forma, uma operação à vis
ta.

N'ada tenho a opor com relação a esse pro·
cedimento, mesmo porque ele beneficia o
comprador, ao eliminar a incidência de ICMS
sobre os custos financeiros.

O que não posso admitir é que seja afron
tado, de forma tão grotesca, o princípio da
igualdade tributária que brotou, inclusive, de
emenda específica, que apresentei e foi apro
vada e, hoje, se encontra inscrita no art. 150,
inciso 11:

"Inciso 11 - Instituir tratamento desi
gual entre contribuintes que encontrem
em situação equivalente, proibida qual·
quer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação ju·
rídica dos rendimentos, titulos ou direi·
tos;"

Assim, não posso concordar que se trate
de forma diferente, sob o ponto de vista fis·
cal, as pequenas e médias empresas, respon
sáveis, na prática, pela quase totalidade das
vendas a prazo realizadas para o público mais
carente.

Perversa situação esta, na qual' os mais ne
cessitados são agravados, ainda mais na sua
miséria, por uma indevida e estúpida incidên-
cia do ICMS. '

Neste sentido, estou apresentado, já na
Comissão de Economia, Indústria e Comér-

cio, emenda ao Projeto de Lei Complementar
n' 61/89, nos seguintes termos:

"Acrescenta-se, ao art. 23, o inciso
III e os §§ l' e 2'

Art. 23. Não integra a base de cál
culo do imposto o montante dos:

111 - Encargos financeiros acrescidos
ao preço de venda a vista cobrados do
comprador, nas vendas a prestações efe
tuadas por estabelecimentos varejistas
para consumidores finais.

§ l' Os encargos financeiros de que
trata o inciso anterior não poderão exce
der, para 'os efeitos fiscais, os valores
correspondentes à variação do BTN Fis
cal (Bônus do Tesouro Nacional - Fis
cal), e dos juros de 1% (um por cento)
ao mês acrescidos ao preço corrigido.

§ 2' Os contribuintes deverão, obri·
gatoriamente, mencionar nas notas fis
cais de vendas os preços a vista por eles
praticados."

Era o que tinha a di~er.

O Sr. Ruberval Fi/otto, 4' Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Luiz Henrique, ]0 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique)
Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Wilson Campos.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE)
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, imo
plantou-se, neste País, o maior clima de ter
ror até hoje visto, comandado por um jovem
vindo das Alagoas galgado ao poder pelo po
vo.mas que não respeita a sensibilidade, nem
tampouco a responsabilidade dos pais de fa·
mília, muito mais dos quais o ajudaram a
ser governo, quando entre os inúmeros desa
certos determina a demissão de mais de 300
mil funcionários, sem critério ou orientação.

No último final de semana, recebi, na cida
de de Arcoverde, um ca:sal vítima do Plano ,
Collor. A esposa, Maria Bernadete Ferreira
Lisboa, com vinte e dois anos de serviços
prestados à Telpe, Companhia Telefônica de
Pernambuco, que pertence à Secretaria das
Comunicações, foi sumariamente demitida,
sem nenhum critério técnico. O esposo, Dr.
José Onofre do Nascimento, infelizmente,
perdeu completamente a visão em um aciden
te e, mesmo depois, a duras penas, conseguiu
formar-se em Direito. Tomou-se operário·
padrão pelo Sesi e pelo jornal O Glob,o. Em
1981 foi eleito operário-padrão da General
Eletric do Brasil, além de ser o primeiro es
trangeiro a receber, nos Estados Unidos da
América do Norte, o "Gerald Philip Word",
por serviços prestados à comunidade defi·
ciente do Rio de Janeiro.

Vejam bem, é um homem totalment~cego
e'portador de um currículo que muitos ho
mens de visão gostariam de possuir e que
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lhe deu uma medalha de ouro e um diploma
em inglês. Idealizou ainda uma campanha pe
la apo~entadoria do deficiente físico com vi!1
te e cmco anos de trabalho. Formou-se em
Direito em 1962 e, em 1978, foi nomeado
Delegado Regional do Estado do Rio de Ja
neiro pelo Conselho Brasileiro do Bem-Estar
dos Cegos, órgão vinculado ao Conselho
Mundial para o Bem-Estar dos Cegos e reco
nhecido pela Unesco.

Em 1985, foi eleito operário-destaque pela
Associação de Rádio-Repórteres do Rio de
Janeiro, entre inúmeras honrarias, em 1977,
recebeu a' Moção de Honra conferida pela
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro.

Por último, o Dr. Onofre do Nascimento
contraiu núpcias com esta jovem senhora da
Cidade de Arcoverde, Maria Bernadete Fer
reira Lisboa.

É justamente aqui que venho contestar a
demissão e trazer minha solidariedade a este
jovem casal. Se não for pedir muito, peço
ao atual Governo de Pernambuco que, em
dando uma demonstração à Nação, mande
verificar a possibilidade de fazer voltar a um
trabalho qualquer os servidores injustiçados
e, entre eles, esta jovem senhora que, infeliz
mente depois de 22 anos de trabalho, é demi
tida neste famigerado Plano Brasil Novo,
também denominado de Plano Collor. Que
remos neste momento repudiá-lo, e no futuro
responsabili;mr o Governo Collor pelo que
vier ocorrer à Nação e ao seu povo. E por
que queremos fazer isso? Porque em 1937,
quando eu era um jovem estudante, lembro
me de que eram chamadas de Brasil Novo
as cadeias públicas, principalmente as de Per
nambuco.

Na semana passada o Sr. Presidente anali
sou, à sua maneira, os famigerados cem dias
de Governo, quando procurou mostrar que'
está agindo certo. Queremos neste momento
dizer alto e em bom som que foram cem dias
de infelicidade para a Nação e para o povo
brasileiro.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, mais
uma vez, vimos apelar por alguma coisa que
talvez S. Ex', o Presidente da República, não
tenha, que é sensibilidade para determinar
de uma vez por todas que se pare com essa
agressão de demitir funcionários que têm 5,
ia, 15 e 20 anos de serviços, ou mais, presta-

. 'dos à Nação.
Não estou aqui fazendo defesa em causa

própria, já que não sou funcionário público,
e isso não demonstra de minha parte censura
aos que os são, porque sem essa classe labo
riosa o que seria de nós e da Nação?

É preciso que S. Ex' seja qualificado em
crime de responsabilidade pelo desassossego,
infelicidade e terror que trouxe a 300 ou 400
mil brasileiros, o que significa levar a fome
a mais de dois milhões de brasileiros.

Não podemos ficar nesta Casa de braços
cruzados, temos de reagir em torno do senti
mento de responsabilidade e sobretudo de
brasiJidade, temos de mostrar que o povo
émaior do que a ditadura que se quer implan
tar neste País, que o povo sabe -P. que quer,
que o Congresso Nacional haverá de .encon-

trar os meios para combater esse famigerado
Governo que se instalou com o consentimen
to, que devemos respeitar, de quase 40 mi
lhões de brasileiros. No entanto é possível,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, que essa
farsa, que essa brin'cadeira continue. O Brasil
nao é um circo e não estamos dispostos a
continuar assistindo a esse espetikulo circen
se em 'que a cada hora aumenta a aflição
do povo e o desassossego que traz'ao País
o espectro.da fome e do desespero.. '

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, todos
sabem muito bem que a fome é a pior conse
lheira e que, hoje, ela ronda a maioria dos
lares brasileiros. São crianças pensando no
amanhã que, segundo me parece, será som
brio, em virtude da irresponsabilidade de um
jovem que, aos quarenta anos, chega à Presi
dência da República e pretende tornar-se um
novo ditador. Digo sempre que S. Ex' é um

.' daqueles que parecem ter tendência fotográ
fica a se tornar um novo Idi Amim, um Idi
Amim brasileiro.

Como disse anteriormente, prezados com
panheiros Deputados, teremos de encontrar
uma maneira para dar um basta nisso tudo,
neste famigerado Plano Collor batizado como
Estado Novo. Será que inovar é isso que aí
está? É usurpar a poupança dos brasileiros,
principalmente das pessoas da classe média?
É fabricar medidas provisórias que a autori
dade tiram do Poder Judciário e afrontam
o Legislativo? Por isso, nesta tarde, quere
mos dizer a S. Ex' que a sua irresponsabi
lidade será contada na história do amanhã
desses jovens, que serão os responsáveis pelo
novo sol que haverá de surgir no Brasil.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre De
putado Gonzaga Patriota.

o Sr, Gonzaga Patriota - peputado Wil
son Campos, tenho acompanhado o trabalho
de V. Ex' desde 1983, na Assembl~jaLegis
lativa de Pernambuco, tenho acompanhado
a sua preocupação com os problemas de Per
nambuco, do Nordeste e do Brasil inteiro.
Acompanhei V. Ex', na' campanha de 1989,
quando defendia o candidato pelo seu partido
à Presidência da República, em também a
sua preocupação com o povo que desejava
seguir aquele que se denominava "caçador
de marajás". Lembro-me que V. Ex' um dia
disse: "o paralelo que fiz da administração
desse menino na Prefeitura de Maceió, no
Governo das Alagoas, temo que venho a tra
zer um grande prejuízo à Nação Brasileira".
Hoje, ouvi V. Ex' narrando o desespero de
uma senhora demitida da Telpe - Telecomu
nicações de Pernambuco - e vejo V. Ex'
fazer um paralelo da administração do Sr:
Fernando Collor de Mello nesses cem dias
de terrorismo, não apenas para milhares de
funcionários públicos, mas para toda a Nação
brasileira. Solidarizo-me com V. Ex', Depu
tado Wilson Campos, e apelo aos demais
membros desta Casa no sentido de impedir
mos que o Presidente Fernando Collor faça
o que deseja, entendendo que é o imperador
do Brasil e que o País será comandado pelo
seu império. Este Parlamento unido tem a

grande responsabilidade de dar um basta a
tudo o que o Sr. Presidente da República
pretende fazer. Amanhã, farei também a ava
liação dos 100 dias do Governo Collor. Cha
mo a atenção de cada representante das cate
gorias massacradas com demissões e disponi
bilidades irresponsavelmente aplicadas para
o fato de que os decretos são passíveis de
erros. Peço o apoio de todos os compatriotas
para juntos darmos um basta ao afã, à arro
gância deste Presidente irresponsável.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço
ao nobre Deputado Gonzaga Patriota as pala
vras que c'ompletam o pronunciamento que
faço no dia de hoje.

Foi justamente 100 dias que o Brasil, neste 
século ou nesta década, viu as maiores injus
tiças praticadas. Não estamos aqui, nesta ho
ra e neste instante, para defender aqueles
que possam querer continuar a enganar a Na
ção. Sabemos que há acumulações de dois,
três e quatro empregos, duas, três e quatro
aposentadorias. Por que não se começa a to
mar medidas em relação a casos como esses?

Esta Casa sabe, e hoje eu também o sei
muito bem, que, como o seu guru, que pre
tendeu ser um ditador diferente, por que foi
imposto à Nação, eleito pelo Colégio Eleito
ral, o jovem atual Presidente quer seguir os
passos daquele ditador. Esta Casa e o Brasil
se lembram muito bem de que, na campanha
enesta Casa no dia de sua posse, em discursos
S. Ex' dizia que jamais se aproveitaria daque
'las pessoas, como a imprensa noticiou. Hoje,
temos conhecimento de que S. Ex', no Gover-

, no, procura copiar e convocar aqueles que
fizeram parte do malsinado Governo Geisel,
que tanto mal causou à Nação. Foi aquilo
o princípio de um Governo que cassava, que,
matava e que torturava em nome de legali
dade. Não podemos deixar, nem em pensa-

. mentos, que se volte àquele estado de coisas
neste Governo.

Mas o atual Presidente vive a sonhar com
a .ditadura, que a tenha como a sua maior
expressão. No entanto, nós e o povo brasi
leiro temos que ficar vigilantes e fazer como'
a mulher pernambucana, que deu exemplo
às mulheres de Minas Gerais, do Rio de Ja
neiro, de São Paulo e de todo o Brasil, naque
la cruzada memorável, pedindo a Deus, de
terços na mão, pela família brasileira, e cla
maqdo por justiça, quando nos debatíamo's
com uma inflação de 80% ao ano.

Hoje foi dito que esta inflação, que chegou
a beirar os 80% ao mês, seria combatida,
que desapareceria do cenário nacional. E S.
Ex', na sua primeira atitud~, desmentiu um
pronunciamento que fez numa entrevista com
o candidato da oposição Luiz Inácio Lula da
Silva, dizendo - e apontando para nosso
companheiro Lula - que ele seria o primei
ro, eleito Presidente, a meter a mão na pou
pança das classes menos favorecidas. E foi
justamente ele que, num ato, talvez, admito,
até impensado, na primeira medida provi
sória, a de nº 168, infelicitou esta Nação, cau
sando os maiores males à cidadania da cha
mada classe média, usurpando o direito da-
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queles de poderem governar os seus próprios
recursos, desrespeitando a lei que instituiu
a caderneta de poupança, que dava a garantia
do Governo de que até à importância de Ncz$
1.550.000,00 antigamente, ou seja Cr$
1.550.000,00 aquilo era garantido e intocável.

Quem primeiro mentiu à Nação foi S. Ex',
e ficou comprovado que as suas palavras de
campanha não valeriam mais nada, já estava
assentado na Presidência da República. E aí
está, aí estão relacionados - num pedido
em boa hora feito pelo Senador Jamil Had
dad, de que fossem informado ao Senado Fe
deral- os nomes daqueles que haviam saca
do a mais do que o permitido pela famigerada
medida provisória. Segredo que deve ser
guardado para garantir o seu próprio man
dato, este segredo é imposto em má hora,
este segredo não deve existir, muito pelo con
trário, deveria ser permitido ao Senador Ja
mil Haddad que tornasse público todos aque
les que se locupletaram, que tomaram conhe
cimento antecipado da Medida Provisória .n·
168.

É preciso fazer justiça. É preciso ser justo
para que, realmente, esta Nação não. veja
somente ·serem punidos aqueles'que querem
bem ã sua terra:,. ao seu chão; porque não
podemos acreditar naqueles, hoje, ainda pro
curam noite adentro os tecnocratas que estão
aí, procurando meios de punir a sociedade,
meios de punir os menos favorecidos, princi
palmente a classe trabalhadora que está a
braços com o problema.

Não se quer permitir nem que se estude
as necessidades de aumento, quando muitos
deles são impostos pelo próprio Governo
através de um novo poder, um poder paralelo
que se institui neste País, que é, hoje, o Minis-
tério da Economia. .

Por mais respeito que mereça deste parla
mentar a pessoa de S. Ex', a Ministra, não
podemos acreditar nos seus bons propósitos
de ajudar a que o País venha a ter e venha
a viver uma nova época, mas uma época de
felicidade, de bem-estar, uma época sobre
tudo de respeito ao ser humano. E se fala
todo dia em combate à violência, no combate
ao seqüestro, no combate às endemias. Como
é que se vai fazer combate a coisa nenhuma,
se o País está estagnado e não vemos perspec
tivas de prosperidade, de justiça e talvez até
nos fàlte liberdade? Mas, no dia, companhei
ros Deputados, em que isto nos faltar, tere
mos de ir para a rua, teremos que mobilizar
a Nação para mostrar que o caminho traçado
pelo Presidente da República e pela sua equi
pe é um caminho sinuoso e é um caminho
que só pode e só poderá dar na coisa que
está errada.

Sr. Presidente, Sr" e "Srs. Deputados, o
meu pronunciamento, hoje, fica lavrado em
nome da cidadania, em nome daqueles que
por isso e por aquilo elaboraram carta a mim
endereçada. Não vou fazer constar os subscri
tores hoje, neste meu pronunciamento, por
que vou dirigi-lo primeiro aos diretores da
Telpe, de Pernambuco, para que me infor
mem - e tenho a certeza de que aqueles
companheiros dirigentes, como Fred Siquei-

ra, Ácyoli e Ávelino, darão as informações
corretas.

E queremos chamar a todos, convocar o
Brasil a darmos as mãos e formarmos um
mutirão para que se acabe com esta injustiça
que se está praticando contra funcionários
com 5, 10, 15, 20 e até 28 anos e meio de
serviço, faltando 10, 15, 18 meses para se
aposentarem. Isto deverá ser considerado cri
me, e um crime que usurpa direitos; que não
quer reconhecer os serviços prestados por es
ta gente com mais de 5 anos e até 28 anos
de tempo de serviço'; que é jogada na rua,
à porta da desgraça e da miséria. Querem
transformar o País num mar de lama e não
vamos consentir, Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados. Queremos deixar aqui o apelo
para que cada um assome à tribuna para rela
tar a esta Casa e aos brasileiros as injustiças
que estão sendo cometidas por este Brasil
afora.

Vou concluir, SI. Presidente, clamando a
todos que nos unamos em torno da Bandeira
Nacional e em torno do que é mais sagrado
para o Parlamentar: o direito à Liberdade
e à Justiça.

Esta Casa, Srs. Deputados, terá de exigir
em nome dos injustiçados e dos descamisa
dos.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique) 
Concedo a palavra ao Sr. Amaury Müller.

O SR. AMAURY MüLLER (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
S!" e Srs. Deputados, para um Governo que
chegou ao Poder ungido por parte do eleito
rado brasileiro, carregando no seu bojo espe
ranças válidasde um povo sofrido e oprimido,
os desmandos e sandices que o Presidente
Collor de Mello e a sua equipe de trapalhões
vêm cometendo parecem sepultar, em cem
dias, todos os sonhos, todas as aspirações de
uma Nação inteira.

Desde que detonou o programa de estabili
zação econômica, baseado fundamentalmen
te nos surrados e ultrapassados remédios do
Fundo Monetário Internacional, o Presidente
Fernando Collor de Mello vem cometendo,
dia a dia, mês a mês, erros, equívocos e vio
lências contra o conjunto da sociedade brasi-
leira. .

Todas as medidas provisórias que integra
ram o chamado Projeto Brasil Novo foram
gestadas no exterior, alimentadas pela insa
ciável voragem do capital estrangeiro" que
outra coisa não tem feito neste País a não
ser saquear suas riquezas e empobrecer o seu
povo.

Ora, Sr. Presidente, depois que o Governo
reinventou a pólvora e redescobriu a roda,
criando a farsa da inflação zero apenas e tão
somente para embair a opinião pública e pe
nalizar os trabalhadores, o País mergulhou,
rápida e inexoravelmente, numa recessão
econômica comparável àquela que vivemos
no início da década de 80. Como decorrência
do arbitrário enxugamento do meio circulan
te excessivo, a atividade econômica éstagnou,
resultando daí taxas crescentes de desempre-

go, o que significa, em última análise, a nega
ção de todos os discursos palanqueiros do
demagogo Collor de Mello, em que se com
prometia com a defesa intransigente dos di
reitos dos descamisados e dos pés-dcscalços.

Na esteira do desemprego, veio a redução
da jornada de trabalho e, com ela, o rebaixa
mento dos salários dos trabalhadores. Cinica
mente, como que para escarnecer de uma
Nação impotente, o Governo anunciou, logo
em s,eguida, a livre negociação, sepultando
na vala comum das coisas inúteis todo o esfor
ço da classe trabalhadora e do próprio Con
gresso Nacional, que, em junho do ano passa
do, aprovou a Lei n91.788, criando umapolí
tica nacional de salários.

Todas essas medidas, Sr. Presidente, cujo
conteúdo visou apenas e tão-somente empo
brecer a sociedade e dilapidar a riqueza na
cional, têm uma razão de ser. As regras im
postas pelo rábula especializado da agiota
gem internacional, o FMI, prevê~m exata
mente o arrocho salarial, o fim do controle
estatal sobre a economia, o ardil do livre câm
bio e a liberação das importações, resultando,
dessa nefasta política instrumentos cada vez
mais poderosos para tornar cada vez mais
vulnerável a economia nacional e mais funda
a penetração do capital estrangeiro, que já
não se contenta em ter transformado este País
num simples quintal dos seus interesses; ago
ra, diante de um Governo submisso; acovar
dado, deseja transformar o Brasil numa la
mentável escarradeira, para vir aqui cuspir
na própria dignidade do cidadão brasileiro.

Ninguém, SI. Presidente, em tempo algum
e em nenhum lugar do mundo, conseguiu es
capar do julgamento da História. Aqueles
que, tendo em suas mãos o futuro, o destino
de um povo, souberam honrar os compro-

I missas assumidos, certamente foram e serão
absolvidos pelo tribunal da História. Mas os
outros que, como o SI. Fernando Collor de
Mello, violentam direitos, empobrecem o po-

, vo e vendem descaradamente o patrimônio
comum dos brasileiros ao capital internacio
nal, com certeza, não merecerão absolvição.
E aí estão os números, insuspeitos, de institu
tos especializados de pesquisa, para demons
trar sobejamente que toda a demagogia po
pulista, articulada por poderosos instrumen
tos de comunicação social, não resistiu à ava
liação e à análise do conjunto da sociedade
brasileira. De um estranho patamar de seten
ta e poucos por cento' de aceitação popular,
de apoio de várias camadas da sociedade- ao
seu risível programa de estabilização econô
mica e de combate à inflação, em cem dias
a credibilidade do Governo Collor caiu para
menos de 40%.

Esse é o sintoma mais claro, mais nítido,
mais palmar de que este Governo que aí está
não veio para superar as dificuldades,. que
continuam sendo jogadas aos ombros frágeis
do povo brasileiro, não Xeio para resolver
as questões essenciais desre País, desde a re
forma agrária ao respeito aos direitos do tra
balhador. Veio, sim, montado na demagogia,
Il.() poprilismo, para fazer o jogo espúrio das
minorias elitizadas, dos grupos econômicos
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minoritários, que continuam a enriquecer ilí
cita e desonradamente à custa do trabalho,
do sacrifício e do suor da esmagadora maioria
do povo. Veio para fazer o jogo sujo do capi
tal estrangeiro. Veio para submeter-se ao lati
fúndio, para beijar os pés do latifúndio, que,
apesar de todos os crimes cometidos contra
os agricultores sem terra, permanece impune.
Veio para combater, os marajás, mas para
mantê-los no usufruto dos seu.s privilégios.
Veio, enfim, para desempenhar o triste e la
mentável papel de perpetuar odiosos e inacei
táveis privilégios.

Mas, como se tudo isso não bastasse, Sr.
Presidente, brande instrumentos do autorita
rismo e da violência contra o trabalhador,
inerme, desarmado e desprotegido, contra o
pequeno e o médio agricultor, contra o agri
cultor sem terras, contra o estudante, sem
escola e sem professor, contra o menor de
samparado e, agora; contra o servidor públi
.co, pretendendo jogá-lo contra a opinião pú
blica e transformá-lo no bode expiatório dos
seus erros, equívocos e desmandos.

Mesmo assim, parece que não bastaram
ao Governo·as demissões de milhares de fim
cionários públicos ou a colocação de outras
dezenas de milhares de servidores estáveis
em disponibilidade, com o rebaixamente in
constitucional da sua remuneração. Exata
D1ente agora, quando a Comissão do Traba
lho, de Administração e Serviço Público, a
,mais importante comissão de mérito, na ava
liação da regulamentação do texto constitu
cional no que concerne ao estabelecimento
de um regime jurídico único, já concluiu seu
estafante trabalho, eis que esse Governo de
mentira, embusteiro e farsante, remete à Câ
mara dos Deputados duas estranhas mensa
gens, uma solicitando a retirada do Projeto
de Lei n" 4.058, que estabelece o regime jurí
dico único e está em fase terminativa na Co
missão do Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, e outra substituindo p Projeto
de Lei n" 4.058 por uma proposição com oito
artigos, dois dos quais tratam daquele assunto
rotineiro do tipo "esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário".

Ora, Sr. Presidente, é claro que o Regi
mento Interno - e não contesto a legalidade
dessa proposta - contempla ao autor do uro
jeto o direito de retirá-la em qualquer fase
de sua tramitação. Isto está insculpido no art.
104 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. Mas este mesmo dispositivo dele
ga ao Presidente da Casa, Deputado Paes
de Andrade, a competência de deferir ou in
defirir o pedido do autor, no caso, o Governo
Federal.

Na hipótese de deferir ou não deferir, sem
pre cabe recurso ao Plenário. Vamos racio
cinar no sentido de que o Presidente da Câ-.
mara, Deputado Paes de Andrade, para evi
tar o alargamento das áreas de atrito existen
tes entre os Poderes Legislativo e Executivo,
defira o pedido contido na mensagem gover
namental. Então, de imediato, a Presidência
da Comissão de Trabalho, de Administração

.e Serviço Público, com ~ase no art. 104, apre-

sentará recurso ao Plenário. E admitamos
que, na pior das hipóteses, o recurso seja
indefirido. Aí estaremos diante de uma situa
ção insólita, porque o Governo não se con
tentou em solicitar a retirada do Projeto de
Lei n" 4.058, que impessoalmente é do Poder
Executivo, mas veio assinado pelo ex-Pre
sidente José Sarney, e enviou com essa men
sagem uma outra, propondo projeto que visa
exatamente estabelecer o regime jurídico úni
co para os servidores públicos. Como disse
antes, um projeto com oito artigos, mas três
não contam, um projeto demasiadamente
simplista para ser verdadeiro, demasiada
mente sintético para atender às mais legítimas
aspirações dos servidores públicos deste País
nas três esferas: federal, estadual e munici
pal.

Há, porém, um obstáculo regimental, SI.
Presidente, se ocorrer essa situação hipoté
tica a que me referi.

O art., 104 do Regimento Interno diz, tex
tualmente, em seu § 4":

"Art. 104. .. .
§ 4" A proposição retirada na forma

deste artigo não pode ser reapresentada
na mesma sessão legislativa, salvo deli
beração do Plenário."

Ora, se ocorrerem essas duas situações, o
Plenário é que decidirá se o Governo pode
ou não reapresentar a proposição na mesma
sessão legislativa. Se o Plenário rejeitar essa
hipótese, estaremos diante de um buraco ne
gro. Como regulamentar o texto constitucio
nal, que exige regime jurídico único para os
servidores públicos, se o Plenário - falo no
plano das hipóteses -rejeitar a possibilidade
da apresentação do mesmo projeto na mesma
sessão legislativa? E se aceitar, isto é, se o
novo projeto puder tramitar na mesma sessão
legislativa, esse problema angu~tiante, que
se agrava na medida em que se adensam as
demissões e a colocação de servidores públi
cos estáveis em disponibilidade, crescerá, e
a questão será jogadapara as calendas gregas,
para ter uma solução - quem sabe - na
próxima Legislatura.

Ora, não sei se os servidores públicos con
seguirão agüentar, sem nenhuma forma de
protesto, calados e submissos, tantas e tão
reiteradas violência e - se for o caso - com
a própria conivência desta Casa. Por isso,
Sr. Presidente, é preciso que as Lideranças,
atentas à gravidade do problema, busquem
uma solução alternativa, qve se harmonize
com a já proclamada intenção do Presidente
Paes de Andrade de não criar atritos com
o Poder Executivo, mas que também não fira
direitos e não violente prerrogativas constitu
cionais assegurados aos funcionários públi
cos.

Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, fico
na expectativa de que o bom senso e a sensibi
lidade das Lideranças e do próprio Plenário
possam trazer luzes a esse negro período que
repentiname.nte passamos a viver. Mas, além
desta questão, que é substantiva e que implica
um conjunto de soluções harmoniosas e inte-

_ ligentes, há outras violências à vista, no mo- _

mento em que o Governo aderna perigosa
mente e ameaça penetrar no fundo do poço,
de onde nunca deveria ter saído, porque de
lá veio montad,o na demagogia, para agravar
problemas já existentes e que estavam a exigir
soluções racionais.

Temos.o dever, Sr. Presidente, de, nesta
semana, se possível amanhã, votar nesta Casa
uma nova política naciodal de salários. As
Lideranças têm a responsabilidade de condu
zir as negociações de tal forma que, na busca
do consenso, do entendimento, os direitos
dos trabalhadores não continuem, como es
tão sendo violentados e atropelados. Esta Ca
sa não se pode omitir num momento tão gra
ve, porque não terá perdão dos trabalhadores
e perpetrará novo e inominável crime contra
l),ma classe que outra coisa ,não tem feito se
não trabalhar e produzir" enriquecendo uns,

,enquanto ela própria einpob~ece assustado
ramente e já mergulha num patamar de misé
ria indescritível. Não é só uma política nacio
nal de salários que se impõe, se possível, pela
negociação, se necessário, pelo confronto,
mas também uma legislação que tutele direi
tos que o Sr. Fernando Collor de Mello e
seus trapalhões ministeriais estão atropelan
do todos os dias. É preciso uma lei que repo
nha perdas que os salários vêm sofrendo des
de o fracassado Plano Verão até a inflação
quase insuportável de março, que chegou ao
incrível degrau de 84,32%. São valores que
jamais foram incorporados, como mandava
a lei, aos salários dos trabalhadores, e que
precisam agora ser resgatados, para que o
compra e possa fazer frente às agressões cons
tantes po custo de vid? e às violências da
inflação. Inflação zero é piada de mau gosto,
é embuste, é farsa, para não dizer mentira
escandalosa.

Se o Governo se esmera em brandir os
instrumentos do autoritarismo e da violência
contra trabalhadores urbanos, contra servi
dores públicos, também usa os mesmos expe
dientes, com a mesma intensidade, contra
aqueles que, nos campos, participam da cons
trução de uma sociedade melhor, que ainda
é uma simples aspiração dos brasileiros.

O Sr. Ministro Antônio Cabrera, especia
lista em criação de búfalos, mas ignorante
em questões agrárias e agrícolas, continua
a engendrar fórmulas exotéricas nas catacum
bas do poder, longe dos centros de decisão
nacional, para assestar golpes fatais de mise
ricórdia na agricultura brasileira. Basta lem
brar a recente decisão governamental de apli
car juros e correção monetária sobre financia
mentos de custeio da última safra numa pro
porção infinitamente maior do que a pequena
concessão feita de reajuste dos preços dos
produtos agrícolas. Enqua1'l.to os financia
mentos de custf<io foram alterados em 166%,
o Governo, do alto da sua suposta sabedoria,
mas conhecida ignorância, concorda em rea
justar os preços dos produtos agrícolas em '
apenas 41%. Quem pode resistir a tamanha
defasagem sem se descapitalizar e mergulhar
rápida e inexoravelmente num processo de
empobrecimento? Será que a agricultura bra
sileira, constituída basicamente de pequenos
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e médios proprietários rurais, é arquimilio
nária, a ponto de suportar sem um protesto
e cabisbaixa mais essa violência contra ela
praticada?

Não posso crer, Sr. Presidente, que o Go
verno não tenha consciência dos males, dos
prejuízos e dos danos que está praticando
contra o povo brasileiro, seja ele urbano, seja
rural.

Agora, cínica e debochadamente, o Minis
tro da Educação, um Parlamentar como nós,
comparece a um programa de televisão para
dizer que para o Governo as anuidades esco
lares continuam congeladas. O Governo não
autoriza aumento algum, cabendo a decisão
a uma assembléia geral de pais e proprietários
de escolas, ou seja, como o covarde Pôncio
Pilatos, lava as mãos, com a diferença de
que Pôncio Pilatos lavou as mãos com água
tinta do sangue de Cristo e esse Ministro da
Educação já vem com as mãos sujas, porque
comprometido com o ensino ''comercializado
do País, com a elite que domina as escolas,
sobretudo as de 2' grau, impedindo que a
elas tenham acesso centenas de milhares de
estudantes pobres ou até da classe média bai
xa.

Ora, SI. Presidente, um Ministro da Edu
cação, sobre cujos ombros agora repousa o
futuro do ensino do País, transferir a respon
sabilidade de controlar os abusos praticados
pelas escolas particulares para os pais dos
alunos e proprietários desses educandários
constitui, no mmimo, um acinte e, no máxi
mo, U1wdeboche e escárnio contra uma Na
ção desprotegida. Educação é investimento,
é direito constitucional de nossas crianças e
adolescentes terem acesso aos ensinos de l'
e2' graus.

Se o Governo se desobriga desses encar
gos, foge desses compromissos, como vamos
pronunciar aqui algumas palavras de aplauso
àquilo que ele poderá ter cometido de corre
to, aos acertos que poderá ter praticado?

SI. Presidente-, fico-á indagai;"-repetindo
a patética pergunta de Bertold Brecht: "Que
mundQ é este"? Que País é este, em que
os trabalhadores que produzem e geram a
riqueza são arrochados em seus salários, são
julgados, na ótica equivocada do Governo,
simples produtores da riqueza para alimentar
o ócio, a insensibilidade dessas pequenas eli
tes que detêm o capital? Que País é este que
tem um governo que coloca a agricultura,
fundamental para produzir grãos e alimentos
que o povo não come, numa situação calami
tosa e pré-falimentar? Que Governo é este
que torce o nariz para o justo anseio de mi
lhões de agricultores sem terra, que querem
um pedaço de chão para produzit? Que Go
verno é este que rasga o texto constitucional,

.despede funcionários concursados e coloca
em disponibilidade, com redução de venci-
mentos, centenas de milhares de funcionários
estáveis? Que Governo é este que volta as
costas para o processo educacional democrá
tico e universal que possa absorver com ensi
no de altíssima qualidade os milhões de crian- .
ças que ele estão fora e que têm o agasalho
constitucional? Que Governo.é este que, des-_

prezando o ensino, contribui para adensar
e multiplicar os bolsões de miséria, os guetos
de pobreza explícita que hoje constituem la
mentavelmente a marca registrada despe
País, aumentando, perigosa e assustádora
mente, o exército de maltrapilhos e famintos,
todos menores, que perambulam pelas latas
de lixo, em todos os centros urbanos deste
País?l

Sr. Presidente, o número de menores aban
donados, marginalizados, sem amanhã e sem
futuro, equivale à população total da Argen
tina, que ainda anteontem, embora empro
brecida, com suas indústrias sucateadas pela
irresponsabilidade de alguns militares, derro
tou o Brasil nas oitavas de final da Copa do
Mundo, em Turim, na Itália. Que País e que
Governo são estes que continuam a rir da
desgraça da maioria? Por mim, estaria no
poder Leonel de Moura Brizola. E digo com
convicção: esses cem dias seriam diferentes.
Por mim, se não fosse possível alçar Brizola
ao poder, lá estaria Luiz Inácio Lula da Silva,
e tenho certeza de que esses cem dias não
seriam tão amargos. Por mim, SI. Presidente,
estaria no poder o Senador Mário Covas, e
albergo a esperança de que esses cem dias
também não seriam tão difíceis, tão árduos,
tão problemáticos, tão cramáticos como os
primeiros cem dias do Governo Collor.

Tudo isso que está sendo praticado contra
o povo faz parte de um acervo de lutas de
uma nação; faz parte daqueles que plantam
sem colher, quando outros colhem sem plan
tar; fa.z parte dos milhões de trabalhadores
que, no pesadq silêncio das fábricas, cons
troem a riqueza deste País e delanão partici
pam; faz parte de outros milhões de agricul
tores sem terra, que nada mais pedem do
que 'um pedaço de chão para nele jogar a
sement~ do progresso e produzir os alimentos
que 60 milhões de irmãos nossos não comem;
faz parte de mais de 5 milhões de crianças
sem escola e dos 35 milhões de menores aban
donados, enfim, da população majoritária e
marginalizada deste; País. Um dia, provavel
mente muito mais próximo do que imàginam,
os detentores do poder e os seus bajuladores
serão julgados pelo tribunal da História.

Quero enceIfar, chamando a atenção da
Casa e da Nação para um grave momento
que o País enfrenta. Não há mais pão, Sr.
Presidente, e as esperanças fenecem rapida
mente,na esteira de um regime com imagem
de democrata, com roupagem de austero,
mas que, na verdade, é autoritário e pouco
austero. Queimam-se rapidamente etapas.

Este ano, haverá um ·processo eleitoral, e
não há reza, nem promessa que salvem este
Governo, a menos que ele, com humildade,
possa súbmeter-se ao julgamento majoritário
da opinião pública e reconhecer que errou
reiteradamente. Do contrário, quando as ur
nas falarem, falarão em nome do povo, em'
nome dos milhões de 'deserdados, de despos
suídos, famintos, e esfarrapados deste País;
falarão em nome.. também daquilo que o Go- .
vemo prometeu,1 não cumpriu e jamais cum
prirá, a menos q/Jc se redima do!> erros que

vem praticando; falarão em nome da justiça
social, da liberdade e da democracia.

Que saibam o Governo e seus aduladores,
aqui e fora daqui, que direitos não se'encon
tram nas sarjetas, direitos não se compram
em boliches, direitos se exigem, e o povo
brasileiro, já e agora, está a exig(r do Go
verno Collor os seus direitos essenciais. Fora
disso, SI. Presidente, será o caos; fora disso,
será o autoritarism0, o verniz fugidio e menti
roso de uma falsa democracia, porque o go
verno continua a desrespeitar as leis e a Cons
tituição; fora desse império, não há salvação.

Espero que o Governo Collor, num ato
de contrição, no seu recolhimento mais ínti
mo, possa avaliar as violências e os crimes
que vem cometendo, reconhecendo que, nes
te exato momento, está sepultando esperan
ças e jogando a Nação ao desespero. Só as
sim, e apenas assim, reconhecendo e corri~

gindo os seus erros, é que o Governo poderá
contribuir< para qu~ possamos amanhã, com
o nosso esforço coletivo, com o nosso trab~

lho conjunta. construir a Nação que todos
queremos e almejamos, uma Nação mais li
vre, mais soberana, mais justa, mais iguali
tária, mais humana e, sobretudo, mais cristã.

Durante o discurso do Sr. Amaury Mü
ller assumem sucessivamente a presidên
cia os Srs. Wilson Campos. 2" Vice-Pre
sidente e Arnaldo Faria de Sá. Suplente
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao SI. Lysâneas
Maci~lc

O SR. LYSÂNEAS MACIEL (PDT - RI.
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, hoje apreciaremos vá
rios projetos de lei que regulamentam o art.
192 da Constituição Federal e seu § 3"

Ocorre que a regulamentação do crime de
usura e a cobrança de juros e comissões têm
sido aqui matérias tabus. Aliás, está determi
nada a cobrança das taxas de juros reais nos
ell:atos termos do § 3° do art. 192 da Carta
Magna. No entanto, tal matéria, pela força
que os banqueiros têm nesta Casa, ainda não
pôde ser votada. Vários setores da economia
estão à espera de que o Congresso Nacional,
usando de suas atribuições normais, regula
mente essa questão.

Hoje votaremos os Projetos de Lei nO'
989/88,2.005/89,2.798/89 e 602/83, cujas ma
térias foram tratadas por vários Deputados:
Luiz Salomão, Vilson Souza, Gastone Righi
e Fernando Gasparian. Até agora, essas pro
posições não tinham tido acolhida, apesar de
o Deputado Luiz Salomão ter apresentado
seu projeto seis dias depois de promulgada
a Constituição. Isso revela uma característica
deste Governo: a de editar leis ou medidas
provisórias-que não são leis, mas têm força
de lei - quase toda semana. No entanto,
os dispositivos que dizem respeito à economia
popular, aos direitos e garantias individuais
não merecem atenção governamental.

Há pouco tempo, o Presidente da Repú
blica,num espetáculo de marketing eleitoral,
fez uma encenação no corpo dos granadeiros,
exigindo obediência 'ao chefe. Está previsto
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na Constituição que S. Ex' é o Comandante
em-Chefe das Forças Armadas. Mas o que
quis dizer aquela encenação, aliás, pronta
mente desobedecida pelo General que se pro
nunciara anteriormente? Quis S. Ex" dizer
que era comandante e de fato o é. Porém,
enquanto diz que é comandante, seleciona
dispositivos constitucionais que considera
bons, porque são convenientes, sobretudo
para respaldar sua inclinação totalitária.

No entanto, quando a Constituição diz que
os direitos e garantias constitucionais não po
dem ser objeto de lei delegada, portanto, de
medidas provisórias, S. Ex' se esquece conve
nientemente desse dispositivo, atacando ca
tegoria por categoria dos funcionários públi
cos, dos pequenos poupadores. Dir-se-ia que
tal atitude do Chefe do Governo poderia ser
apenas por acidente, no cumprimento das
metas do Plano de Estabilização Econômica.
Afirmou-se até que a característica deste Go
verno é a modernização.

Então, vamos examinar os fatos: esta se
mana, ele atingiu os procuradores; na ante
rior os funcionários da Caixa Econômica Fe
deral, em seguida, os petroleiros; e agora vem
atingindo categoria por categoria. Isso lem
bra 1964, não há nada de novo. O filme é
velho, já foi visto. Em 1964, o Governo come
çou a editar decretos-leis de preferência, ou
seja, a medida provisória de hoje. Primeiro
ele pegou a categoria dos marítimos, depois.
a dos ferroviários, em seguida a dos aeroviá
rios, por últimos a dos bancários. O Governo
então passou a proibir o direito de greve,
a ditar as leis salariais, a manter o arrocho
salarial. Finalmente, em 1966, culminou 
é bom que se lembrem aqueles, que vêem
modernidade nesse Plano Collor - com o
Plano do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.

O que visava aquele plano? Atrair o capital
estrangeiro sem o ônus dos encargos sociais
e trabalhistas. Naquela época, ele tirou a es
tabilidade do trabalhador. que era o seu bem
e o de sua famI1ia. Agora, Collor exige que,
no altar da estabilidade econômica, se tire
o sustento familiar, do trabalhador, seu em
prego - o bem sagrado que tem -seu Fundo
de Garantia, enfim, tudo aquilo que repre
sente suas condições básicas de sobrevivên
cia.

Naquela época, havia a recessão, o desem
prego, o arrocho salarial, a proibição de gre
ve. Neste plano, Collor acrescenta um novo
eleménto: o confisco do patrimônio -confis
co esse proibido pelo direito de propriedade
estabelecido na Constituição e pelas várias
restrições constitucionais, confisco daquilo
que está na propriedade direta ou indireta
da pessoa. O que existe de novo é apenas
o confisco patrimonial. O resto é imposição
do FMI.

Portanto, a mania de pinçar dispositivos
bons ou maus, de violar a Constituição a vare
jo ou atacado é a característica principal a
característica dominante desse plano.

Diz-se-ia, Sr. Presidente, que estas são pa
lavras radicais, que esta análise é indevida.
Vou citar aqui, para exemplificar, expressões

literais do Sr. João Santana, Secretário de
Administração Federal. S. Ex' disse que "a
opinião pública exige sangue" - palavras pu
blicadas textualmente na semana passada
-"a opinião pública quer ver o sangue dos
funcionários públicos, o sangue dos pequenos
poupadores, a opinião pública se compraz
com esse espetáculo de despedida de milhares
e milhares de pessoas".

Ninguém é contra a melhoria dos serviços
administrativos, ninguém é contra o combate
à inflação, ninguém é contra o combate à
especulação financeira. Porém, o Secretário
da Administração Federal, que o analista
qualificaria de verdadeiramente patológico
- deve'ter uma anomalia qualquer. Ele não
pode estar traduzindo apenas as ordens do
Presidente da República - disse que a popu
lação quer ver sangue. O sangue, repito, dos
pequenos poupadores, dos funcionários pú
blicos, dessa multidão de pessoas que está
aí hoje numa angústia terrívcl.

A Nação encontra-se perplexa. Milhões de
pessoas estão sendo atingidas pela insensibi
lidade desse plano, que está aplicando medi
das lineares. Os funcionários públicos e os
trabalhadores não são pessoas humanas, mas
ayenas números. As medidas são lineares.
E um percentual, ou seja 30%. São 12 mil
na Petro~rás, 14 mil na Caixa Econômica Fe
deral. Entendam o que está significando este
plano.

Collor quer ver sangue, mas não o sangue
dos grandes especuladores. Sempre se afir
mou que esse plano foi elaborado para prote
ger os descamisados, os pés-descalços. Na
Medida Provisória n" 168, que constitui a es
pinha dorsal do Plano Collor, há oito incons
titucionalidades flagrantes. Direitos e garan
tias individuais foram violados aos montes.
Por exemplo, o direito adquirido foi viqlado,
como tantbém o patrimônio e a propriedade
privada. Várias outras medidas foram toma
das contra os pequenos investidores. E em
relação aos grandes especuladores, aos me
gaespeculadores o que Collor fez? Collor dis
se textualmente que estão excluídos daquelas
limitações os depósitos interfinanceiros.

É preciso que se repita, porque esta expres
são não se encontra nos manuais de adminis
tração financeira ou de economia e não faz
parte do jargão do mercado. Seriam, por aca
so, os depósitos interbancários em seus ins
trumentos, o CDI o cheque administrativo,
o DOC? Nada disso, Sr" e Srs. Deputados.
Em qualquer mesa de operação de investi
mentos não existe esta expressão depósitos
interfinanceiros.

Quando alertávamos o Presidente do Sena
do para o fato de que esta era uma medida
de privilégio para beneficiar os grandes e po
derosos, S. Ex' não teve o cuidado de reunir
o Congresso Nacional na sexta-feira e no. sá
bado, a fim de impedir mais este privilégio
odioso, que coloca nas mãos dos sete maiores
investidores a importância total de 42 bilhões
de dólares. Dentre esses privilegiados, estão
familiares do Presidente da República, os
grandes investidores já citados, inclusive os
sete maiores. E por quê? Atesto para V. Ex"

que apresentei minha emenda às 13h30 min,
antes que se estabelecesse o prazo para a
iniciativa das propostas. E às 17h30min a Mi
nistra Zélia - o Zeus do Olimpo - através
de uma portaria, que não revoga lei, retirava
aquele privilégio, porque minha emenda su
primia os grandes especuladores das limita
çôes de 50 mil cruzados ou de 20% dos seus
depósitos.

Agora, a Ministra se nega a informar ao
Congresso Nacional- Câmara e Senado
quais foram esses beneficiados, dentre os
quais vários Parlamentares, que retiraram a
sua emenda.

Notem bem que essa portaria da Ministra
Zélia foi enviada para o Sr. Ibrahim Eris às
17h58min do mesmo dia 19; não apenas qua
tro ou cinco horas a partir da minha emenda,
mas por quatro ou cinco dias fizeram neste
País, várias operações contábeis nos bancos.
Não foi por acaso que o Deputado Osmundo
Rebouças, relator da mesma emenda, disse
me, ao acolher a minha emenda, vetada pelo
Governo Collor, que os banqueiros estavam
furiosos, porque iria haver um desnudamento
geral, ou seja, daqueles que foram benefi
ciados, dos privilegiados.

Quem se beneficiou? Quais foram os privi
legiados'? São 42 bilhões de dólares que o
Governo quer recuperar, através das medidas
de disponibilidade.

O Governo Collor quer ver sangue, mas
o sangue do pequeno poupador, dos assala
riados, dos funcionários públicos. Essa me
dida é uma confissão daqueles privilégios, ex
cluídos os depósitos interfinanceiros, quer di
zer, excluídos os Roberto Marinho e os Boza
no Simonsem da vida, os Parlamentares que
se beneficiaram do vazamento de informa
ção. A portaria dirigida aos bancos faz refe
rência a operações realizadas anteriormente
ao dia 15.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, esta
mos interessados em saber quais foram os
nossos colegas, os banqueiros que retiraram
seu dinheiro, pará que não se lance essa me
dida punitiva sobre uma classe tâo sofrida
e maltratada - o menor salário mínimo do
mundo - e se coloquem nas mãos desses
indivíduos, eternos usufrutuários do Poder,
42 bilhões de dólares. A Sr' Ministra alega
o sigilo bancário, que não existiu quando me
teu a mão no dinheiro do pequeno poupador,
das cadernetas de poupança, que inexistiu
em várias ocasiões e agora existe para prote
ger os megaespeculadores.

Não há razões éticas. Estou mostrando a
V. Ex" que cada medida provisória implica
seis ou sete violações da Constituição. O Go
verno só aplica o que lhe convém e o que
é bom para a sua arbitrariedade, para seu
imperialismo, porém ignora completamente
os outros dispositivos constitucionais.

Perguntaram-me outro dia, em umareu
nião de trabalhadores, quando fui informado
de que alguns deles haviam suicidado e outros
infartado: "Que fazer, Deputado? Diante de
um violador da lei, de um Presidente que
só aplica os dispositivos da Constituição para
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o que lhe interessa, ignorando os outros, só
há uma atitude digna - resistir".

Não temos um Governo, temos um Presi
dente megalomaníaco, acolitado por uma
corte de tecnocratas que desejavam ver san
gue. A expressão não é minha, é do Ministro
João Santana, com os poderes que tem S.
Ex" não estava falando em seu próprio nome,
porque não há Governo, há vOl1tade de um
Presidente.

Sr" e Srs. Deputados, estamos diante de
um homem que usa da Constituição aqueles
dispositivos que são bons à sua ótica distor
cida e arbitníria. Os dispositivos que consi
dera maus, não os aplica, ignora-os.

Como é que a população atingida tão fun
damente deve reagir?

Há momentos em que temos de pregar a
resistência civil.

O Presidente não pode demitir trinta mi
lhões de pessoas. Segundo um técnico do Go
verno, se esse plano der certo, teremos seis
milhões de desempregados da construção ci
vil, serão oito milhões. Isso significa que se
rão atingidas 32 a 35 milhões de pessoas. Es
tá-se plantando essa sementeira de violência,
essa angústia, e as pessoas não têm tranqüi
lidade alguma com esse clima de insegurança.

Está-se lançando também esse tipo de luta
de classe. Quando o Secretário João Santana
diz que a população quer ver sangue, deseja
lançar aqueles que são contra o imobilismo
e os privilégios dos marajás contra toda uma
categoria. Então diz assim, de maneira linear,
que é preciso demitir 30%, que é preciso de
mitir não 320 mil, mas 360 mil - vejam com
que prazer esse indivíduo diz, na televisão,
que é preciso aumentar o número.

E agora, que o Brasil perdeu o campeonato
mundial de futebol? O Governo queria fazer
isso dentro de um sistema acelerado. É a ve
lha técnica do pão e circo. Aliás, menos pão
e mais circo. Não fucionou, e a população
afinal pode começar a ver inteiramente o que
significa esse plano.

O SI. Roberto Campos - e gosto muito
de citar este exemplo por que S. Ex' foi o
inspirador do Plano Collor, bem como o Sr.
Delfim Netto, que agora freqüenta o Palácio
do Planalto com a mesma desenvoltura de
quando manipulava as estatísticas - diz aqui
que agora dezenas d~ sindicatos querendo
reduzir o seu salário. E claro que esses traba
lhadores estão concordando em reduzir os

, salários. É a mesma argumentação do dIretor
. da Mannesmann: "Vocês querem perder a

cabeça ou o braço?" Quem tem filhos peque
nos, aluguel a pagar, médico, é claro, concor
da em reduzir seu salário até a metade.

Ouço com prazer o nobre Deputado Luiz
Salomão.

O. Sr. Luiz Salomão - Nobre Deputado
Lysâneas Maciel,venho acompanhando com
atençãó seu brilhante pronunciamento, em
que V. Ex" aborda as questões do momento,
o cinismo do Governo, sobretudo de seu Mi
nistério mais importante, o da Economia, Fa
zenda e Planejamento, que não vem respon
dendo aos requerimentos de informaçâo des-

ta Casa. No dia 24 de junho, esgotou-se o
prazo que a Ministra Zélia Cardoso de Mello
tinha para responder ao requerimento de in
formação em que eu indagava exatamente
sobre a emissão irregular de CDI e sobre
uma portaria que modificou a Medida Provi
sória n'.' 16K, tema da curiosidade cívica de
V. Ex"

Cita também o nobre colega esse acólito
terrorista da Ministra Zélia Cardoso de Me
llo, que é o SI. João Santana, que vem pre
gando o terror e desmantelando a máquina
pública, ao tentar encerrar os cursos da EN
CE - Escola Nacional de Ciências Estatís
ticas - e ao demitir os digitadores do Serpro
para poder abrir espaço à contratação de ser
viço privado de digitação, tendo em vista,
sobretudo, as eleições. V. Ex' está fazendo
uma análise completa e integrada de todos
os dissabores que este Governo vem causan
do ao povo brasileiro, de todo o desmasca
ramento daquela pregação que os meios de
comunicação fizeram, apresentando o Plano
Brasil Novo como a salvação da Pátria. Em
realidade, houve a liberação dos recursos das
empresas e o seqüestro apenas da liquidez
e da poupança das pessoas físicas, dos peque
nos poupadores, que foram confundidos com
os grandes especuladores. V. Ex' põe a nu
a incompetência, a incongruência e a falta
de patriotismo deste Governo.

Neste momento, estão chegando ao Con
gresso Nacional cópias da Medida Provisória
n'.' 193. Se V. Ex' tivesse tido a oportunidade
de recebê-Ia, iria observar. como fizemos,
que ela constitui uma provocação absurda
contra a classe trabalhadora, porque restaura
o arrocho salarial nos mesmos moldes dos
célebres decretos-leis da ditadura. V. Ex" está
de parabéns pela percuciência das conside
raçôes que faz a este Plenário.

o SR.LYSÂNEAS MACIEL - Agradeço
a V. Ex" o aparte, nobre Deputado Luiz Salo
mão. V. Ex' é um dos autores de um projeto
que o Governo Collor deveria pinçar para
regulamentar a aplicação da Lei de Usura,
acima dos 12% da correção monetária. Esta
lei Collor não a pinçou porque atinge os ban
queiros. Mas leis de demissão de funcionários
públicos, de demissão de procuradores e de
economiários estão sendo aplicados, enquan
to naquela que atinge os sonegadores ele não
tem coragem de mexer, nem lhe interessa
fazê-lo, porque senão irá mexer no cerne do
seu sustento político eleitoral e do "Cen
trão".

SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, com
essas decisões, tem havido uma série de enga
nos na remessa de medidas provisórias para
cá. Teria sido realmente um engano? É que,
quando se envia uma lei e esta vem com defei
tos, torna-se a r~metê-la, a fim de ganhar'
tempo. Por que remeter duas medidas provi
sórias, hoje para cá? Para ver se alcança o
recesso parlamentar para que possa legislar,
para que possa atingir o pequeno e continuar
nessa política de sangue. Repito: política de
sangue. Não é minha a expressão, mas· do
Secretário de Administração Federal.

Na verdade. a maneira como age o Presi
dente Collor deixa todos numa atmosfera de
desconfiança que vem engrossando gradati
vamente. à medida em que esses projetos
de lei e essas medidas provisórias vão sendo
editadas. Não se pode pensar que foram fruto
de decis6es apressadas, o que já seria preocu
pante. Refletem uma personalidade autori
tária, biliosa e doentia, que se escuda em
tecnocratas, sem a menor sensibilidade quan
to aos seres humanos atingidos pelas medi
das. Embora o Presidente tenha refreado
seus impulsos, em virtude possivelmente da
proximidade das eleições e também da reação
do Congresso Nacional. que é tímido e conti
nua abdicando das suas funç<ies, da sua en
vergadura e da sua coluna vertebral. é preciso
estar atento para essa tendência que ele tem
de desrespeitar as leis e impor sua vontade.
Ele ainda conta com o apoio de parte signifi
cativa da imprensa, que endossa as suas atitu
des. Mas no momento em que o quadro alte
rar esses abusos, todos deverão mudar a opi
nião pública, alertando-a sobre os perigos
que pairam sobre a Nação.

Fiz vários pronunciamentos, inclusive na
Câmara, para mostrar o quanto têm sido ile
gais e inconstitucionais as investidas de Co
llor, a repercussão tem sido pequena. justa
mente porque a imprensa não vem dando
a devida atenção aos atos que se acumulam
perigosamente ao longo dos famigerados cem
dias. Tive oportunidade de insistir no fato
de que a investida sobre as poupanças popu
lares representa um confisco de bens e de
propriedades. Não satisfeitos com· essa me
dida abusiva, que, sabemos. só prejudicou
o pequeno poupador, tentam tornar sem efei
to as decis<ies dos Tribunais do Trabalho,
arranhando perigosamente nossas conquistas
constitucionais.

Sr. Presidente, não há aqui espaço para
comentar cada um dos incisos violados pelo
Presidente Collor. Na verdade, estamos vi
vendo uma atmosfera de desrespeito, de abu
so de poder e de violação clara da Consti
tuição que acabamos de editar. E não esta
mos tendo a envergadura e a capacidade para
fazer cumpri-Ia. Não temos notícias, até ago
ra, de medidas concretas contra os crimes
do colarinho branco. Citei apenas um exem
plo. Em,vez disso, ptomovem-se'aquelas me
didas espetaculares de marketing político, de
mandar demitir alguns médicos. Por que o
Governo Collor não cobra dos devedores pri
vados da Previdência Social. um montante
superior à dívida externa do Brasil? Enquan
to isso, presenciamos filas enormes nos pos
tos de saúde e essa situação deprimente, em
que crianças estão morrendo à míngua, sem
serviços de atendimento médico, hospitalar.
instrumental e medicamentoso; porque, en
tre os seus maiores sustentadores, estão pre
cisamente aqueles que não pagam suas contri
buições. Estes recolhem contribuição dos
seus empregados e até o Imposto de Renda
e mais tarde são beneficiados por parcela
mentos sem juros e correção monetária 
que ele não permite que dêem aos trabalha
dores - a mesma correção da inflação que
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ele também não aplica.aos devedores da Pre
vidência.

A quanto montam os débitos dos deve
dores privados da Previdência Social? O nú
mero é superior à dívida externa do Brasir.

Haveria necessidade de compreensão so
bre os proventos dos aposentados? Haveria
necessidade de filas médicas, de deficiências
médicas nos hospitais? Seria preciso que tan
tas crianças morressem? Não haveria necessi
dade alguma, se S. Ex' estivesse realmente
com intenção de corrigir esse déficit público.
Mas não há medidas contra os criminosos
de colarinho branco.

Sabemos que as grandes fortunas dos me
gaespeculadores já estão recompostas. Vi
mos com espanto a Ministra Zélia Cardoso
de Mello negar quebra do sigilo bancário,
quando instada pelo Senado e pela Câmara
a apresentar os nomes das pessoas que saca
ram pouco antes do Plano Collor. Não deixa
de ser irônico - é bom repetir - quando
esse mesmo grupo invadiu as contas particu
lares e as poupanças de tantas pessoas e de
pequenos investidores. Para esses não houve
sigilo bancário. .

Na verdade, Sr. Presidente, o que mais
nos preocupa é que o desrespeito às leis re
presenta perigo real para a população. Uma
vez que optamos pela democracia, não há
como justificar as medidas arbitrárias. O peri
go é que os políticos arbitrários não conse
guem superar a vertigem do poder e ameaçam
a estabilidade das instituições.

Sr. Presidehte, Sr" e Srs. Deputados, a Na
ção não quer ver sangue, quer ver justiça.
Quer ver aplicado um plano que atinja todos,
nas suas desigualdades.

Essa impostura, essa mistificação declara
da pela Minist'ra da Economia de que a Nação
quer ver sangue é a ótica de um deformado,
de um psicopata que está traduzindo possivel
mente aS.ordens de outro psicopata, com in
tenção totalmente arbitrária. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Vai-se passar ao horário destinado às

VI - COMUNICAÇÕES
DE LIDERANÇAS

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
José Fernandes, que falará pelo PST.

O SR. JOSÉ FERNANDES (PST - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, nos últimos dias, os
jornais vêm denunciando que a Polícia do
Rio de Janeiro, que não consegue conter os
seqüestros, nem o tráfico de drogas, resolveu
agora indiciar em inquéritos policiais cerca
de sessenta e nove Ministros evangélicos da
chamada Igreja Universal do Reino de Deus.

Segundo essas notícias, Sr. Presidente, a
Polícia estaria tentando indiciar esses pasto
res nos crimes de charlatanismo e de curan
deirismo. Qualquer estudante de Direito, por
menos aprofundado que seja no cultivo dos
livros, sabe que na área religiosa não se en
quadram crimes de charlatanismo e de curan
deirismo.

A tentativa de fazer um ministro evangé
lico - enquanto ministro evangélico e na
qualidade de líder de um rebanho que tem
sua fé distribuída segundo sua doutrina 
responder por esses crimes é algo inominado
em termos de Direito brasileiro, inclusive
porque a liberdade religiosa está plenamente
assegurada na Constituição.

É notório que a Igreja Universal do Reino
de Deus é combatida e censurada pelo exces
so de riqueza adquirida pelos seus membros.
Mas, se há crime, será contra a economia
popular, para o qual deve ser buscada uma
solução na legislação tributária nacional per
tinente, que é o Imposto de Renda. Interferir
nos cultos religiosos significa começar pelos
terreiros dos cultos afro-brasileiros, discutin
do a modalidade da fé ali praticada.

Em nome do meu partido e dos evangé
licos, representados por a!guns. Parlamen
tares nesta Casa, deixo meu veemente pro
testo contra esta atitude da Polícia do Rio.
Alguns evangélicos já manifestaram a opi
nião de que esta tentativa de criminalizar a
atividade religiosa da Igreja Universal do
Reino de Deus, além de abusiva, é estempo
rânea, ilegal e inconsti'tucional.

Nós," desta Casa: só temos a lamentar que
a Polícia do Rio de Janeiro não tenha sido
tão eficiente em outros casos mais drásticos,
nada fazendo pelos cidadãos que lá vivem.
E, para compensar o que não fez, interfere
na atividade religiosa através de meios dos
quais ela não se pode valer.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra, pela Liderança
do PDT, à nobre Deputada Beth Azize.

A SRA. BETH AZIZE (PDT - AM. Sem
'revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, em que pese à manifes
tação do Sr. Ministro da Saúde de que não
iria promover a demissão de funcioQiÍrios da
área da saúde vinculados à Fundação Nacio
nal de Saúde Pública, que hoje engloba a
Fundação Especial do Serviço Público, a Sesp
e a Sucam, o Biário Oficial de ontem publicou
a relação de servidores da Fundação Especial
de Saúde Pública, do Sesp e da Superinten
dência de Campanhas de Saúde Pública 
Sucam. Trata-se de servidores lotados nesses
órgãos, em Manaus e no interior do Ama
zonas.

Na semana passada, fiz apelo insistente 
em forma de telex e pessoalmente, falando
com assessores da área - ao Ministério da
Saúde no sentido de não colocar em disponi
bilidade, nem demitir servidores desses dois
órgãos, considerando que isso inviabilizaria
totalmente a política de saúde pública no intec

rior do meu Estado.
De nada adiantou encaminhar a esse Minis

tério todos os relatórios e todas as informa
ções sérias, conscientes e objetivas sobre o
que representa para a saúde pública o traba
lho que a Sesp, a Sucam e a Escola de Enfer
magem de Manaus - que forma os técnicos
desses dois órgãos - vêm desempenhando
no inte~ior do Amazonas, onde o Governo

do Estado inviabilizou os órgãos de saúde,
desarticulando-os por completo. Só restam
a Fundação Serviços de Saúde Pública e a
Sucam para não deixar morrer, para não dei
xar entregue à própria sorte o homem do
interior do Amazonas.

Sr. Presidente, acabo de receber telex da
Caixa Econômica Federal do Município de
Parintins, a maior cidade do interior do Ama
zonas. É sabido que, no interior do meu Esta
do, temos dificuldades para conseguir a im
plantação de agências bancárias. As entida
des chegam a implorar que funcionários se
jam transferidos para essas agências, a fim
de poderem executar a contento seus servi
ços.

Sr. Presidente, funcionários da Caixa Eco
nômica Federal do Município de Pari!1tins
acabam de ser demitidos sem justa causa,
e essa agência, como outras de todo o interior
do Estado do Amazonas, tem defasagem de
pessoal, pela dificuldade de se levar funcio
nários para o interior daquele Estado. Não
entendo como o Governo quer proteger a
Amazônia, se não se interessa em preservar
a vida do homem do interior.

Gostaria de usar o tempo destinado à Lide
rança do meu Partido para protestar contra
essas demissões e disponibilidades indiscri
minadas 'que estão acontecendo em todo o
País.

O Governo perdeu as rédeas e a compos
tura nessa questão das demissões e disponibi
lidades. Os amigos do rei e os apadrinhados
políticos não 'estão sofrendo nenhum proces
so de demissão ou disponibilidade, mas fa
zendo marketing político para conquistar a
simpatia do povo brasileiro, jogando na rua
servidores que ganham pouco e são arrimo
de famma.

Esta Casa precisa, com urgéncia, aprovar
projeto de decreto legislativo para inviabi
lizar 'de uma vez por todas essa sanha irres
ponsável do Governo Federal, que não está
tendo critérios nenhum para o enxugamento
da máquina administrativa.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Aldo Arantes, que falará pela Liderança do
PC do B.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, em nome da Liderança
do pç do B, quero repudiar o envio pelo
Presidente da República da Medida Provi
sória n" 193.

Devo lembrar que, após terminadas as dis
cussões nesta Casa, chegou-se à conclusão
de que seria importante colotar em regime
de urgência urgentíssima uma proposta de
política salarial saída do debate entre os Líde
res de todos os 'partidos com assento nesta
Casa.

O Sr. Presidente Fernando Collor de Mello
desde o primeiro momento anunciou que sua
política econômica tinha por objetivo defen
der os interesses dos descamisados. Nós, do
PC do B, desde o primeiro momento, denun
ciamos e mostramos que essa política tinha
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como um dos seus pilares fundamentais o ar
rocho salarial. Aos poucos, foi ficando claro
o aumento excessivo e indiscriminado de pre
ços, com .o congelamento dos salários. Fala
va-se exatamente da prefixação de preços e
salários. Os salários foram prefixados, e os
preços continuaram crescendo exorbitante
mente.

A partir de dcterminado momento. em que
a inflação começa a cresccr ceIeremente, o
Governo começa a discutir a questão de uma
nova política, a chamada política da livre ne
gociação salarial.

Pois bem, Sr. Presidente, depois que as
lideranças formularam uma política salarial
que repõe pelo menos em parte as perdas
salariais - porque o quc se discute não é
somente uma nova política salarial. mas a
reposição das perdas salariais decorrentes do
Plano Collor que ultrapassaram 160% - de
pois de toda essa discussão. nesta última se
mana legislativa. quando temos a oportuni
dade de votar a política salarial. vem o Sr.
Collor de Mello com a medida provisória cujo
conteúdo fundamcntal é o arrocho salarial
mais claro e límpido possível. Esta medida
provisória permite a reposição do poder aqui
sitivo do salário apenas uma vez por ano,
na data-base e. no máximo. duas vezes, se
for fruto do acordo coletivo. Com isso, Sr.
Presidente, o que essa política pretende é.
na verdade, instituir de uma vez por todas
o arrocho salarial sistemático.

Sr. Presidente, é muito estranho. mas o
Governo, que defende a política de livre ne
gociáção salarial. com essa medida provisó
ria. art. R", diz que será nulo qualquer enten
dimento entre patrões e empregados que não
se submeta ao que está no disposto nesse
diploma legal, ou seja. que estabeleça mais
de dois reajustes sala'riais ao ano.

Essa medida provisória é um absurdo com
pleto. É absolutamente necessário que o
Congresso Nacional cumpra suas responsabi
lidades, que vote a política salarial. É inacei
tável que se continuem impondo garganta
abaixo medidas provisórias, uma atrás da ou
tra.

Hoje, inclusive, quando aqui esteve o Mi- I

nistro da Justiça, numa reunião de líderes.
tive oportunidade de dizer a S. Ex' que rece
bia de bom grado sua vinda, mas que ela
demorar'a a acontecer. Deveria tê-la feito an
tes.

Em nome da Liderança do PC do B, deixo
meu repúdio à utilização sistemática das mc
didas provisórias, que estão, na verdade,
atropelando os trabalhos do Congresso Na
cional.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Amaral Netto. Líder do PDS.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, ontem assomei à tribuna
e iniciei meu discurso dizendo que falava
constrangido. O assunto era grave e se tratava
de uma Deputada, não de um Deputado. Ho
je tomo conhecimento de uma declaração da

Deputada Anna Maria Rattes. S. Ex' afirmou
que fui aético. porque scu marido teve um
enfarte e está internado em São Paulo. La
mento imensamente, mas o enfarte não foi
em decorrência do meu discurso e sim ante
rior a ele. Desejo que seu marido se resta
beleça.

Quero reafirmar que não fui aético e vou
provar. S. Ex" desmente dois fatos citados
por mim. apenas dois: afirma que o "Japo
nês" não teria sido seu motorista, e ela não
teria pedido prisão albergada para este mes
mo "Japonês", ao juiz da Vara de ExeeuÇ'Ões
Criminais. Pois bem. dou de barato que seja
verdade. Mas quero pedir ao Sr. Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. Deputado Theodoro Mendes. que
faça um convite ao juiz - ou juízes - que,
atuava na Vara de Execuções Penais do Rio
de Janeiro cm 19R7/19HR, para que informe
este fato incrível: como um juiz deu prisão
albergad,! a um assassino - traficante?
Quem a pediu? Em que S. Ex' se baseou?

Leio a seguir a interpelação à Deputada
Anna Maria Rattes. Se ela responder a estas
onze perguntas, passo a dizer que menti:

1) Quando e como conheceu o seqüestra
dor Nazareno Barbosa?

2) Quando e em que circunstâncias conhe
ceu o seqüestrador e traficante Francisco Vi
riato de Oliveira, o "Japonês"? Foi antes ou
depois de ter o juiz da Vara de Execuções
Criminais. em fins de 19R7, concedido a ele
os benefícios da prisão albergada?

3) Em decorrência do item anterior, o iní
cio desse rclacionamento da Deputada Anna
Maria Rattes com o líder do Comando Ver
melho sc deu antes ou depois de ter o facínora
assassinado ,sua mulher. na presença da filha?

4) Segundo declarações feitas pela Depu
tada Anna Maria Rattes ela teria estado por
duas vezes com o "Japonês", em 1986, na
Penitenciária Frei Caneca. Esses encontros
foram reservados ou assistidos por outras pes
soas?

Preste atenção nisto. Sr. Presidente.
5) A que fato atribui a Deputada ter o

bandido Nazareno garantido a três Delega
dos que ela seria a pessoa indicada para nego
ciar com os seqüestradores de Roberto Me
dina uma redução no preço do resgate?'

6) É público e notório que a família Me
dina pediu à Deputada Anna Maria Rattes
-como eu pediria até ao demônio para auxi
liar na salvação da vida de minha mulher,
meu irmão ou meu filho - sua interferêncTa
junto aos seqüestradores, para reduzir o pre
ço do resgatc. Tendo ela aceito a missão,
assim agiu, confiante no prestígio junto ao
traficante e seqüestrador "Japonês~'?

7) De acordo com as informações publi
cadas pela imprensa, a Deputada teria entra
do na penitenciária de segurança máxima às
22h30min, acompanhada do Diretor do presí
dio. Segundo ela. ao vê-Ia, "Japonês" de
monstrou surpresa, afirmando que nada tinha
a ver com o seqüestro de Medina, mas que
ia tentar influir junto a amigos seus. Pergun
ta-se: essa conversa foi no parlatório do presí-

dio ou em que loca!'? Teve testemunhas?
Quanto tempo durou o encontro?

8) Sendo o horário de visitas de advogados
ao presídio exclusivamente de 8 às IR h, qual
foi a autoridade -a que se refere a Deputada
-que concedeu licença para que a Deputada
Anna Maria Rattes ingressasse na "Bangu
I" às 22h30min? Em sua nota-desmentido.
a Deputada declara que foi ao presídio como
cidadã comum - nem como Deputada. nem
como advogada - scm utilizar-se das suas
prerrogativas. Nenhum cidadão comuJll teria
esse direito de visita a essa hora.

9) De quanto foi o abatimento pedido pela
Deputada Anna Maria Rattes ao "Japonês"?

10) Em entrevista na TV Globo, ontem
à noite, 25-6-90. a Deputada Anna Maria
Rattes declarou que não sabia sequer se tinha
conseguido o abatimento. A Deputada não
sabia que o abatimento foi conseguido?

-lI) Por fim, de onde vem a força di! Depu
tada Anna Maria Rattes para conseguir dos
facínoras um abatimento que se calcula em
torno de dois milhões e meio de dólares?

SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. se
a Deputada me responder acsses onze quesi
tos, virei aqui e direi que menti. Mas. enquan
to S. Ex' não responder. terá que explicar
como uma Deputada submete seu mandato
a entrevistas com bandidos dessa qualidade,
gente que me está ameaçando. E quanto mais
me ameaçar pior farei.

Diria a V. Ex', neste momento, Sr. Presi
dente. que está em jogo o prestígio desta
Casa. Nllma cidade onde advogados e ac!vo
gadas servem de pombo-correio entre os vá
rios presídios para falar em seqüestros e assal
tos. isto é muito grave.

Sr. Presidente, espero que a Deputada
Arina Maria Rattes, que desmentiu duas coi
sas pelas quais não posso responder - pois
quem publicou foram os jornais O Dia e o
Jornal do Brasil - responda aos onze quesi-'
tos. Respondidos esses onze quesitos. retiro
tudo o que disse.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Jayme Paliarin, que 'falará pela Liderança do
PTB.

O SR. JAYME PALIARIN (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados. o inciso VI do art.
5" da Constituição diz que "é inviolável a
liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religio
sos e garantida. na forma da lei, a proteçã6
aos locais de culto e a suas liturgias".

Faço este pronunciamento em protesto
contra a atuação de delegados de polícia do
Rio de Janeiro, onde campeia a violência que
todos conhecemos em profundidade, Pois'
bem, esses delegados. que não conseguem
prender os bandidos, os seqüestradores. os
marginais que matam quase todos os dias no
Rio de Janeiro, resolveram processar sessen
ta e oito pastores da Igreja Universal do Rei
no de Deus, juntamente com o Pastor-Pre
sidente, Edílio Macedo, simplesmente por
que conseguem juntar multidões para a pre-
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gação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo. E isso é ainda mais lamentável porque
estão aqueles religiosos tão-somente reali
zando aquilo que a Constituição garante: a
liberdade de culto.

Sr. Presidente, daí o nosso protesto. É um
absurdo. neste País, onde há liberdade de
religião. garantida pela própria Constituição
por nós mesmos elaborada, que delegados
de polícia, atendendo - quem sabe - ~ '''11'1

campanha de perseguição que teve ini<.. .1.

redes Manchete e Globo de Televisão, en
quadrem como charlatães pastores que pre
gam o Evangelho como está prescrito e'
Marcos, 16-15.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Pelo restante do horário do PTB, con
cedo a palavra ao nobre Deputado Sólon Bor
ges dos Reis.

O SR. SÓLON BO]WES DOS REIS (PTB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, quando o ex
Presidente José Sarney esteve oficialmente
nos Estados Unidos, visitou o Congresso da
quele País em Washington. Na ocasião, todos
os deputados e senadores n'orte-americanos
estavam em campanha eleitoral. Segundo se
noticiou, foi preciso que os integrantes da
comitiva brasile.ira ocupassem os lugares dos
parlamentares no plenário - e até teriam
chamado os boys dos parlamentares - para.
preencher o vazio daquele recinto.

Isso é uma constante nos países em qu~

as eleições parlamentares se fazem no correr
da sessão legislativa. Por isso, insisto em que
a partir da próxima legislatura as eleições pa
ra este Parlamento, para as Prefeituras, para
as Câmaras de Vereadores, para as Assem
bléias Legislativas - só não incluo a Presi-

. dência da República e os Governos dos Esta·
dos porque a Constituição não permite, mas
isso poderá ser reformado oportunamente 
sejam realizadas dCf~ois do recesso parlamen
tar de verão, em fevereiro. Dessa maneira,
os candidatos poderão fazer as suas campa
nhas, não se sacrificando e não inutilizando
o ano legislativo quase que por inteiro 
é o que acontecerá, mais uma vez, este ano.

Apresentei sobre o assunto projeto de lei,
que foi considerado constitucional pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda- ..
ção. Contudo, o Relator alegou que não se
poderia fazer o mesmo com as eleições para
Presidente da República e Governador de
Estado. Então, que se façam - e insistirei
com esta minha proposição - as eleições pa
ra o Congresso Nacional, para as municipa
lidades, para as Câmaras, para as Prefeituras,
para as Assembléias Estaduais não durante
o ano parlamentar, mas no início do ano,
logo em seguida ao recesso de verão. A cam
panha eleitoral, assim, tomaria vulto no final
do ano. Somente dessa forma não haverá pre
juízo para os trabalhos parlamentares de inte
resse do povo e da Nação.

O SR. PRESIPENTE (Arnald,0 Faria de
Sá) - Pela Liderança do PDC:, concedo a
palavra ao nobre Deputado J~sé Maria Ey
m.ael.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ainda re
centemente desta tribuna fiz veemente apelo
às autoridades monetárias do País, no sentido
de que se procedesse à liberação de cruzados
dos sindicatos patronais, os quais se encon
tram bloqueados à ordem do Banco Central.
Enumerei as razões daquele apelo, evidenciei
os princípios de direito, mas até agora nada
se fez.

Enquanto isto, a situação dos sindicatos
patronais se agrava insustentavelmente. Há,
neste momento, um inequívoco impedimento
de os sindicatos patronais cumprirem com
suas funções estatutárias e constitucionais. É,
pois, um momento grave.

Quero enfatizar, Sr. Presidente, um aspec
to inegável e fundamental, que caracteriza
a inconstitucionalidade da manutenção do
bloqueio destes recursos em cruzados, de
propriei:lade .dos sindicatos patronais deste
País.

A Constituição estabelece no inciso I, do
art. 8":

"a lei não poderá exigir autorização
do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvando o registro no órgão compe
tente, vedadas ao Poder Público a inter
ferência e intervenção na organização
sindical."

Ora. Sr. Presidente, não existe forma mais
grotesca, mais mutilante de intervenção na
organização sindical do que lhe retirar as con
dições de sobrevivência e do exercício consti
tucional de suas funções estatutárias e sociais.
E tem mais. Consideraremos agora os precei
tos do inciso III desse mesmo artigo consti
tucional:

"ao sindicato cabe a defesa dos direi
tos e interesses coletivos ou individuais
da categoria, inclusive em questões judi
ciais e administrativas."

Como podemos assegurar essa ampla, ili
mitada e irrestrita prerrogativa de defesa dos
direitos e dos interesses sindicalizados, se
permitirmos que se efetue, através de seqües
tro financeiro, o bloqueio completo do exer
cício da atividade sindical?

Estou encaminhando à Sr' Ministra da Eco
nomia e ao Sr. Ministro do Trabalho e da
Previdência Social severo ofício, denuncian
do, mais uma 'vez, esta insustentável situação
de interferência e intervenção do Poder PÚ
blico na organização sindical patronal e, ao
mesmo tempo, exigindo a liberação imediata
dos cruzados retidos.

É uma exigência que faço em respeito à
Constituição que arduamente ajudei a cons
truir, com a qual me comprometi com minha
assinatura e as minhas esperanças.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra, pela Liderança
do PMDB, ao nobre Deputado Eliel Rodri
gues.

O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB 
PA. Sem revisão do orador.) ,- Sr. Presi

. dente, Sr" e Srs. Deputados, não poderíamos
deixar de dizer. como Deputado Federal
evangélico, integrante do nosso honroso
PMDB, uma palavra em favor dos nossos
irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus
no Brasil.

Quero solidarizar-me com esses nobres
pastores, que estão trazendo a palavra de
Deus e cuidando de nosso povo tão carente
e desesperançado, aflito, assolado por tantos
problemas e vícios. Eles têm levado a mensa
gem de libertação a dezenas de milhares de
brasileiros. Portanto, é inconcebível que nes
ta hora estejam sendo perseguidos, como os

. demais companheiros evangélicos já denun
ciaram aqui.

Nossa palavra, pois, de repúdio a esse ata
que, que parece estar sendo orquestrado. Isso
não é de hoje. Em 1988, quando já estávamos
em Brasília, o Correio Braziliense e Qutro
jornal do Rio de Janeiro publfçaram matérias
desprimorosas sobre os evangélicos do Brasil.
Ora não podemos ser subestimados, pois,
compondo 15% da população brasileira, so
mando, portanto, mais de 20 milhões de bra
sileiros, os evangélicos têm pautado sua con
duta na seriedade dos seus deveres cívicos,
como cidadãos que honram a sua Pátria e
cumprem as suas obrigações. Quem sabe, tal
vez por trás desse movimento para denegrir
a imagem dos evangélicos não estejam aque
les que, em tendo seus interesses prejudi
cados, estão querendo dificultar o avanço das
igrejas evangélicas no País?

Portanto, como evangélicos, vamos conti
nuar cumprindo a missão que Deus nos con
fiou. E queremos o apoio de todo o Brasil
para que possamos, juntos, trabalhar pelo
bem da Pátria, que precisa de cidadãos com
mente sã e corpo são, honestos, sinceros e
tementes a Deus.

Esta a nossa palavra, portanto, de· apoio
aos nossos irmãos da Igreja Universal do Rei-
no de Deus. .

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra, pela Liderança
do PRN, ao nobre Deputado Fausto Rocha.

O SR. FAUSTO ROCHA (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, há pouco, aqui se pronun
ciou o nobre Deputado José Fernandes, em
defesa da liberdade de culto. S. Ex' foi apoia
do por lideranças' evangélicas desta Casa, e
agora o é pelo Deputado Eliel Rodrigues.

Sr. Presidente, ~ta é uma liberdade funda
mental. Ao lado aa liberdade de imprensa,
da liberdade sindic!ll e da liberdade partidá
ria, a liberdade de culto é inalieJ}ável. Cons
titui um dos fundamentos do estado de direito
nas nações livres. A partir de pressupostos,
tenta-se atingir todos os evangélicos em uma
campanha orquestrada. É preciso resposta
clara e firme, como a oferecida pelo Depu
tado Federal do Amazonas, José Fernandes,
Muito embora seja eu membro da Igreja Ba
tista, portanto; da parte tradicional da Igreja
Evangélica, que tem um comportamento



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
,

Quarta-feira 27 7925

muito cuidadoso nesta e em outras áreas, de
sejo associar-me à clara defesa da liberdade
de culto, pela qual milhares e milhares de
pessoas perderam a vida na história recente
da civilização. Não será agora, quando o Bra
sil finalmente se encontra na mais completa
plenitude democrática, que se tentará come
çar a cercear a liberdade de culto, tão cara
a todos os cristãos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Pela Liderança do PFL, concedo a
pãlavra ao nobre Deputado Costa Ferreira.

o SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sra" e Srs. Deputados, desta tribuna, quero
fazer dois registros: o primeiro é para parabe
nizar a Ingreja Evangélica Assembléia de
Deus de Pedreiras, no Maranhão, pela reali
zação da VIII Confraternização da Mocida
de, no período de 22 a 24 do mês em curso,
que reuniu aproximadamente cinco mil fiéis
e teve como preletor principal o Pastor Jesiel
Gomes; .o segundo é para protestar contra
o indiciamento de pastores evangélicos por
charlatanismo e curandeirismo por delegado
do Rio de Janeiro, como ocorreu com o Presi
dente Nacional da Igreja Universal do Reino
de Deus. É um atentado à liberdade de culto,
que este Parlamento aprovou com folgada
maioria. Quero dizer ainda que há tantos pro
blemas para ser resolvidos, exigindo urgên
cia, como por exemplo, os seqüestros, o tráfi
co de drogas, a violência no campo e na cida
de, e não estão tendo prioridades. Nossos
maiores órgãos de imprensa estão-se preocu
pando com o trabalho dos evangélicos, que
têm prestado bons serviços à Pátria. Assim,
nosso protesto é no sentido de que trabalhe
mos, para que tenhamos uma Pátria onde
todos possam viver com liberdade, e não se
implante aqui uma Irlanda do Norte ou outro
país onde se vive em estado de guerra.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) -Pela Liderança do PSB, concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Célio de Castro.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr". e Srs. Deputados, em nome da Bancada

.do PSB, desejo comentar duas iniciativas go
vernamentais que hoje chegaram ao Congres
so Nacipnal.

A primeira se refere à Medida Provisória
n' 193, que propõe a nova política salarial.
Na realidade, aí se consagra o mais brutal
arrocho salarial já proposto na história deste
País, mediante o artifício de se conceder rea
juste salarial uma vez por ano, por ocasião
da data-base, e prefixando esse reajuste.

Por outro lado, Sr. Presidente, Sr"'. e Srs.
Deputados, restaura o artifício usado pelo'
autoritarismo, no sentido de que os acordos
coletivos e as sentenças normativas da Justiça
do Trabalho deverão ater-se ao dispositivo
que estabelece a fixação do percentual da
reposição salarial.

A outra iniciativa se refere à mensagem
em que o Governo solicita a retirada do pro
jeto de lei que assegura o regime jurídico
único ao servidor público federal. Nesse sen
tido, a retirada do projeto de lei em trami
tação nesta Casa e a proposta de um 'novo
projeto de lei vêm interromper um processo
normal deste Parlamento, inclusive com vota
ção marcada para esta quinta-feira na Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

Essas duas medidas governamentais mos
tram, de maneira clara e inequívoca, como
o Governo Federal atropela o Congresso Na
cional e trata de forma tão apressada questões
da mais alta relevância.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Gumercindo Milhomem, Líder do PT.

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr' e Srs. Deputados, como já prova
mos, o Governo, mais uma vez, edita medida
provisória para tratar de assunto que vinha
sendo discutido na Câmara dos Deputados
e que se refere à política salarial. Infelizmen
te, o posicionamento dos representantes do

.Governo no Legislativo é o de tentar impedir
a todo custo a aprovação da referida política
salarial.

No primeiro momento, houve a tentativa
de excluir o artigo que contemplava o traba
lhador com a reposição de perdas ocorridas
anteriormente ao pacote e depois dele. Agora
o Governo edita outra medida provisória,
que, como prevíamos, chegou na antevéspera
do recesso, com o objetivo declarado de fazer
com que não ~eja apreciada pelo Congresso,
para que o Executivo, daqui a trinta dias,
possa novamente editá-Ia.

A Medida Provisória n° 193, reeditando
uma prática do Governo, tornou sem efeito
a Medida n'·' 190, enviada anteriormente, que
havia recebido reprovação unânime do Su
premo Tribunal Federal, em votação de nove
a zero, já famosa em todo o País.

A atual medida, Sr. Presidente, cria um
novo estatuto, o FRS - Fator da Reposição
Salarial - que, na verdade, tem o objetivo
de impedir que haja a reposição das perdas
nos salários. De acordo com esse novo insti
tuto criado pela medida provisóriá, no máxi
mo duas vezes por ano pods;:rá haver reajuste
de salário, e assim mesmo destinado a recom
por não o salário referente à data-base ante
rior, mas apenas a média calculada por esse
FR:S; portanto, para consolidar as perdas
ocorridas no período. Mais do que isso, essa
medida provisória impede a livre negociação
salarial.

Em seu art. 6' a medida provisória diz que,
respeitada a livre negociação entre empre
gado e empregador, todo e qualquer reajuste
salarial relativo a cada categoria econômica
e profissional ocorrerá na data-base ou uma
única vez no ano.

A medida provisória inova ao chamar cate
goria profissional de categoria econômica,

termo com o qual se refere ao patronato de
determinada área de atividade econômica.

A matéria fala da livre negociação como
se fosse a bandeira defendida pelo Governo,
para evitar a aprovação de uma política sala
rial. Na verdade, fala de livre negociação im
pedindo sua existência, uma vez que estilbe
Ieee que no máximo duas vezes por ano 
apenas uma vez a cada semestre -,- poderá
haver reajuste salarial.

A Bancada do Partido dos Trabalhadores
manifesta sua posição contrária a essa medida
provisória e favorável à sua transformação
em projeto de conversão, no qual deveremos
incorporar o que estava sendo discutido, in
clusive pelo Colégio de Líderes, como pro
posta de política salarial. Não devemos entrar
em recesso enquanto não aprovarmos o subs
titutivo da medida provisória que o Governo
acaba de enviar ao Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Gumercindo
Milhomem, o Sr. Arnaldo Faria de Sá,
Suplente de Secretário, deixa a cac{eira
da presidhzcia. que é ocupada pelo Sr.
Inocêncio Oliveira, f" Vice·Presidente.

O Sr. João de Deus Antunes - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDS
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, registro nosso protesto e inconformis
mo com referência à iminente decretação da
prisão preventiva do Sr. Edir Macedo, pastor
evangélico que vem realizando extraordiná
rio trabalho de filantropia na área de recupe
ração de drogados e na minimização do sofri
mento de muitas pessas. Por não ter podido
comparecer a algumas audiências, está ele
agora, na iminência de ser preso.

Como evangélico, estamos aqui para, junto
com outros Deputados, engrossar as fileiras
de protesto e dizer que não aceitamos o trata
mento que está sendo dispensado ao nosso
companheiro, irmão e pastor Edir Macedo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança do PSDB, tem a palavra
o nobre Deputado Euclides Scalco.

O SR. EUCLIDES SCALCO (PSDB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr". e Srs. Deputados, nas sessões de
ontem e de hoje, o Líder do PDS, Deputado
Amaral Netto, ocupou a tribuna para falar
dos seqüestros - assunto também em pauta
nos jornais - e levantou suspeitas sobre nos
sa colega Deputada Anna Maria Rattes.

Comunico ao Plenário e à Casa que a De
putada Anna Maria Rattes não se encontra
presente à sessão por estar acompanhando
seu marido, o ex-Deputado Paulo Rattes,
hospitalizado em São Paulo p.ara submeter-se
a uma cirurgia de safena. Só por esta razão
S. 'Ex' não está aqui.

Ao Deputado Amaral Netto, cuja luta em
defesa da pena de morte tem sido grande,
peço que, por uma questão de ética parla-
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mentar, agrande o retorno da Deputada
Anna Maria Rattes a esta Casa, para apresen
tar-lhe essas questões. É o mínimo que se
pode pedir a um colega.

Não tenho condições de entrar no mérito
das questões levantada pelo nobre Deputado
porque não as conheço. Porém, lembro que
a Deputada Anna Maria Rattes, de excelente
atuação nesta Casa, tem um passado que a
torna digna de representar o Parlamento bra
sileiro.

Com relação ao assunto ontem abordado
pelo Deputado Amaral Netto na tribuna, pu
blicado no jornal "Correio Braziliense" de
hoje, não é verdade que a Deputada Anna
Maria Rattes tenha recusado a indicação que
fiz para participar da Comissão Especial que
trata da adoção de pena de morte. Indiquei
S. Ex' à sua revelia. A Liderança do PSDB
designo;) membr9s titulares da Comissão os
Deputados Artur da Távola e Plínio Martins
e como suplentes os Deputados Arnaldo
Martins e Anna Maria Rattes. Entretanto,
por apelo dos Deputados José Serra e Moema
São Thiago, conversei com os Deputados Plí
nio Martins e Anna Maria Rattes, para saber
se c0nsentiam em que eu os substituísse na
condição de titular e suplente. O Deputado
Plínio martins aquisceu à solitação da Lide
rança, e indiquei, em seu lugar, o Deputado
José Serra. Por insistência da Deputada Moe
ma São Thiago, que tem trabalhos a respeito
da pena de morte e, por isso, quis participar

, da Comissão, solicitei à Deputada Anna Ma
ria Rattes que se fizesse substituir pela Depu
tada Moema São Thiago. Em consideração
ao pedido da Liderança, S. Ex' abriu não
da condição de titular. O Deputado Arnaldo
Martins, no entanto, disse-me que não faria
o mesmo, por ser favorável à pena de morte.

Sr. Presidente, hoje encaminhei expedien
te ao Deputado Amaral Netto e à Mesa da
Câmara, para relatar esses fatos e repor a
verdade nesta Casa.

A Liderança do PSDB solicita ao Depu
tado Arnaral Netto que eticamente deixe de
abordar no plenário a questão da Deputada
Anna Maria Rattes, já que S. Ex' se encontra
ausente, pelo fato de seu esposo estar sendo
oprado hoje.

Era o que tinha a comunicar.

O Sr. Amaral Netto-Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem. '

O SR. PRESIDENTE (inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presii:lente,
atendendo à solicitação do Deputado Eucli
des Scalco, preciso abordar o problema de
forma diversa da de S. Ex' A questão refe
rente à Deputada Anna Maria Rattes não
foi apresentada aqui como acusação, mas ba
seada em fatos. Hoje, fiz uma interpelação
de onze pontos e, se a nobre Deputada res
ponder a todas elas, retiro tudo o que disse.
Não haverá mais dúvida depois disso..

Com relação à Comissão, é o que menos
importa. Acredito nas palavras do Deputado
puclides Scalco.

Quanto ao resto, já disse hoje, da tribuna,
que lamento imensamente que o marido da
Deputada Anna Maria Rattes tenha sofrido
um enfarte. Há seis nieses fiz uma operação
na aorta, o que não me impede de vir à tribu
na, num momento grave, em que não posso
esperar que 'a Deputada Anna Maria Rattes
compareça ao plenário.

A gravidade do problema é tamanha que
hoje tivemos - eu, o Deputado Euclides
Scalco e demais Líderes - uma reunião com
o Ministro da Justiça, com vistas a definir
um projeto para diminuir o número de se
qüestros. Foi dito então, alto e bom som,
que não era admissível a existência de pom
bos-correio entre penitenciárias e que era
preciso que.os Governos Estaduais recebes
sem a ajuda da 'Polícia Federal, para impedir
a ação dos criminosos. I

Nada mais tenho a retirar. Acreditei no
"Jornal do Brasil" e em "O Dia", que publi
caram a nota em que a Deputada Anna Maria
Rattes desmente as acusações. :

Quanto à Comissão, aceito a palavra ,do
nobre Deputado Euclides Scaldo e não atri
buo maior gravidade ao fato.

O Sr. Euclides Scaldo - Sr. Presidente,
peço a palavra, já que fui citado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. EUCLIDES SCALCO (PSDBI
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente; o nobre Deputado Amaral Netto disse
que não levantou suspeita, mas o jornal publi
cou a expressão "porque ela se recusou a
participar da Comissão". Ficou uma interro
gação no ar, e a opinião pública contínuará,
na dúvida se a Deputada Anna Maria Rattes
está ou não envolvida no caso. Para levantar
umll acusação'desta ordem, é preciso ter pro
vas.

Peço ao ndbre Deputado Amaral Netto, ,
com sua experiência, que lute pelo seu proje~

to, porém não envolva um Parlamentar au
sente. É preciso haver ética por parte dos
Parlamentares, senão desmoralizaremos ain
da mais esta Casa.

Acho importante abominarmos o seqües
tro. Porám, de um momento para o outro,
quer-se apresentar a nova lei para eyitá-Io.
entre outras medidas, pretende-se instituir a
indisponibilidade de bens, Por quê? Não sou
jurista, sou farmacêutico; mas é preciso que
os juristas analisem essa questão. Não é possí
vel aprovarmos uma lei no açodamento, só
porque foi seqüestrado um cidadão há poucos
dias.

Sr. Presidente, todos os fins de semana,
no Rio de Janeiro, o Esquadrão da Morte
mata dezenas de trabalhadores, e agora, por
que um homem da classe A foi seqüestrado,
faz-se uma lei.

É preciso abominar essa atitude. Eu a avo
mino, .mas também é' preciso reconhecer que
muita coisa tem de ser feita com urgência
nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Sr. Arnaldo Faria
de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, si". e Srs. Deputados. finalmente foi
resolvida a pendência do Plano de Benefícios
e de Custeio da Previdência Social, que tinha
textos diferentes na Comissão de Seguridade
SoCial e Família - que este Deputado presi
dia - que mantinha a vinculação de bene
fícios ao salário mínimo, e na Comissão de
Finanças e Tributação, que os desvinculou
do salário mínimo. A pendência foi resolvida
pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

O texto aprovado estabelece que os bene
fícios serão reajustados sempre que for alte
rado o salário mínimo, com base no índice
do custo de vida calculado pelo Dieese ou,
na falta desse, pelos mesmos índices do salá
rio mínimo.

Foi com grande luta que a redação final
foi aprovada, sem que o projeto tramitasse
pelo Plenário. onde a demora seria muito
maior.

Esse projeto garantirá a situação daqueles
que não querem aposentar-se antes de o pro
jeto ser aprovado no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar à Ordem do Dia.

PRESENTES MAIS O SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Acre

José Melo - PMDB; Maria Lúcia 
PMDB; Nasser Almeida - PDS; Ornar Sa
bino.

Amazonas

Antar Albuquerque - PTR.

Pará

Asdrubal Bentes - PMDB; Dionísio Hage
- PRN; Eliel Rodrigues - PMDB; Fausto
Fernandes - PMDB; Fernando Velasco
PMPB; GabrielGuerreiro~PSDB; Gerson
Peres - PDS; Manoel Ribeiro - PMDB;
Paulo Roberto - PL.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Eduardo Siqueira
Campos - PDC; Leomar Quintariilha 
PDC; Paulo Mourão - PDC.

Maranhão

Antonio Gaspar - PSDB; Cid Carvalho
- PMDB; Costa Ferreira - PFL; Edivaldo
Holanda - PFL; Eurico Ribeiro - PRN;
Francisco Coelho - PDC; José Carlos Sa
bóia - PSB; Nan Souza - PFL; Sarney
'Filho - PFL.

Piauí

Felipe Mendes - PDS; Jesualdo Çaval
canti - PFL; Jesus Tajra - PFL; Manuel
Domingos-PC do B; Paulo Silva-PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo
- PMDB; César Cals Neto - PSD; Firmo
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Apresentação de Prqposições

Os Senhores Deputados que tenham pro
posições a apresentar poderão fa~ê-Io.

APRESENTAM PROPOSIÇOES OS SE-
NHORES: '

ARNALDO MARTINS-Projeto de lei
que autoriza o Poder Executivo a constru1r
estabelecimentos penais, na região Norte, pa
ra recolher condenados, de todo o País, a
pena superior a quinze anos de reclusão.

ADHEMAR DE BARROS FILHO
Projeto de lei que acrescenta parágrafos ao
art. 472 da Consolidação das Leis do Tra
balho.

jOSÉ CARLOS SABÓIA - Requeri
mento de informações ao Ministro da Justiça
sobre critério adotado pela Petrobrás - Em
presa Brasileira de Comunicação S/A, para
demitir a radialista Maria Régia di Perna,
apresentadora do programa "Viva Maria",
na Rádio Nacional, durante nove anos.

- Requerimento de informações ao Minis
tro da Justiça, Bernardo Cabral, sobre fun
cionários demitidos ou colocados em disponi
bilidade, no âmbito da Funai - Fundação

. Nacional do Índio.
-Requerimento.de informações à Minis

tra da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre critérios para efetuar demissões no
Banco do Brasil.

FRANCISCO AMARAL - Projeto de lei
que suspende a concessão de medidas caute
lares na Justiça do Trabalho.

LEONEL JÚLIO - Projeto de lei que cria
o Fundo de Prevenção e Combate ao Taba
gismo.

GONZAGA PATRIOTA-Requeri
mento de informaçÕes à Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento 'sobre pedido
de liberação de poupança da Sr' Otília Fer
nandes de Oliveira, em São José do Egito,
Pernambuco.

GEOVANI BORGES - Projeto de lei
que introduz alterações no art. 7°, da Lei n.
605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre
o repouso semanal remunerado nos dias fe
riados civis e religiosos.

LEOPOLDO SOUZA - Projetd de lei
que assegura a participação de representante
dos empregados na direção das empresas pú
blicas e sociedade des economia mista vincu
lada à União.

- Projeto de lei que dá nova redação ao
§ 3. do art. 2· da Lei n· 5.584, de 26 de junho
de 1970, que dispõe sobre normas de Direito
Processual do Trabalho, altera dispositivos
da Consolidação das Leis do Trabalho, disci
plina a concessão e prestação de assistência
jurídica na Justiça do Trabalho, e dá outras
providências.

VICENTE BOGO - Projeto de lei que
acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei n"
4.771, de 15 de novembro de 1965 (Código
Florestal).

GUMERCINDO MILHOMEM - Re
querimento de informações ao Ministro da
Infra-Estrutura, Dr. Ozires Silva, sobre a
programação para a implantação do gasoduto
do Campo de Merluza para a Refinaria de

Mato Grosso do Sul

Ivo Cersósimo - PMDB.

VII - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A lista de presença registra o compare
cimento de 306 Senhores Deputados.

São Paulo

Afif Domingos - PL; Airton Sandoval 
PMDB; Antônio Perosa - PSDB; Aristides
Cunha -PDC; Bete Mendes -PSDB; Del
Bosco Amaral - PMDB; Dirce Tutu Qua
dros - PMDB; Doreto Campanari - PSDB;
Eduardo Jorge - PT; Fábio Feldmann 
PSDB; Florestan Fernandes - PT; Gastone
Righi - PTB; Gerson Marcondes - PMDB;
Irma Passoni - PT; José Carlos Grecco 
PSDB; José Genoíno - PT; José Maria Ey
mael - PDC; Koyu Iha - PSDB; Leonel
Júlio - PT do B; Maluly Neto --'-- PFL; Paulo
Zarzur - PMDB; Ricardo Izar - PL; Ro
berto Rollemberg - PMDB; Robson Mari
nho - PSDB; Theodoro Mendes - PMDB;
Ulysses Guimarães - PMDB.

Goiás

João Natal - PMDB; Luiz Soyer 
PMDB; Naphtali Alves de Souza - PMDB.

Distrito Federal

Maria de Lourdes Abadia - PSDB; Sig
maringa Seixas - PSDB.

Mato Grosso

Joaquim Sucena - PTB; Jonas Pinheiro
- PFL; Ubiratan Spinelli - PDS.

Santa Catarina

Antônio Carlos Konder Reis - PDS; Ar
tenir Werner - PDS; Henrique Córdova
PDS; Orlando Pacheco - PFL.

Minas Gerais

Aluísio Vasconcelos - PMDB; Álvaro
Antônio - PRS; Carlos Cotta - PSDB; Chi
cO Humberto - PST; Christóvam Chiaradia
- PFL; Hélio Costa - PRN; José da Concei
ção - PRS; Lael Varella - PFL; Milton
Reis - PTB; Octávio Elísio - PSDB; Paulo
Almada - PRN; Paulo Delgado - PT; Ro
berto Vital - PRN; Sérgio Werneck - PL;
Sílvio Abreu - PDT.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Lurdinha Savig
non - PT; Pedro Ceolin - PFL; Stélio Dias
-PFL.

Sergipe

Acival Gomes-PSDB; Djenal Gonçalves
- PMDB; João Machado Rollemberg 
PFL.

Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti - PDT; Cristina
Tavares - PDT; Egídio Ferreira Lima 
PSDB; Fernando Bezerra Coelho - PMDB;
Fernando Lyra - PDT; Gilson Machado 
PFL;Harlan Gadelha -PMDB; José Moura
- PFL; José Tinoco - PFL; Marcos Queiroz
- PMDB; Maurílio Ferreira Lima -
PMDB; Nilson Gibson - PMDB; Oswaldp
Lima Filho - PMDB; Ricardo Fiuza - PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Eduardo Bon
fim - PC do B; José Costa - PSDB; José
Thomaz Nonô - PFL; Renan Calheiros 
PRN.

Aluízio Campos - PMDB; Edivaldo Mot
ta - PMDB; Francisco Rolim - PSC.

de Castro - PSDB; Flávio Marcélio - PDS;
Haroldo Sanford - PMDB; Mauro Sampaio
- PSDB; Moema São Thiago'- PSDB; Os
mundo Rebouças - PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PRN; Flávio Rocha
- PRN; Henrique Eduardo Alves - PMDB;
Ismael Wanderley - PTR.

Paraíba

Bahia

Ângelo Magalhães - PFL; Benito Gama
- PFL; Carlos Sant'Anna - PMDB; Celso

.Dourado - PSDB; Domingos Leonelli 
. PSB; Francisco Benjamim - PFL; Francisco

Pinto - PMDB; Joaci Góes - PSDB; Morge Paraná
Meduar - PMDB; Jutahy Júnior - PSDB; . . " .
Lídice da Mata - PC do B; Manoel Castro AIrton CordeIro ---: P~L; AntonIo Ueno
-PFL- Milton Barbosa-PFL' MuriloLeite - PFL; Borges da SilveIra - PDC; Darcy
-PMDB; Nestor Duarte - PMDB; Virgil- _. Dei!os - PSD~; Dionísio I?al Prá - PFL;
dásio de Senna - PSDB. Ervm BonkoskI - PTB; Gilberto Carvalho

- PFL; Hélio Duque - PDT; Jovanni Ma
.sini - PMDB; Matheus Iensen - PTB; Mau
rício Fruet - PMDB; Maurício Nasser 
PTB; Nelton Friedrich - PDT; Nilso Sgua
rezi - PMDB; Paulo Pimentel - PFL; Re
nato Bernardi - PMDB; Renato Johnsson
-PRN.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Artur da Távola 
PSDB; Bocayuva Cunha - PDT; Brandão
Monteiro - PDT; Climério Velloso 
PMDB; Ernani Boldrim - PMDB; Flavio
Palmier da Veiga - PRN; Francisco Dorne
lles - PFL; José Luiz de Sá - PL; Lysâneas

. Maciel - PDT; Márcio Braga - PDT; Ro

. berto Augusto - PTB; Roberto Jefferson
- PTB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB;
Rubem Medina - PRN; Simão Sessim 
PFL; Vivaldo Barbosa - PDT; Vladimir Pal
meira-PT.
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Cubatão e riscos dela decorrentes para a po
pulação e para o meio ambiente.

GERSON MARCONDES - Requeri
mento de informações ao Poder Executivo,
através do Secretário-Geral da Presidência
da República, sobre servidores do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento que
têm ou tenham tido vínculo com as empresas
que especifica.
,WALDYR PUGLIESI -Projeto de lei

que dispõe sobre indenização ao condenado
por erro judiciário e ao que ficar preso além
do tempo fixado na sentença, e determina
outras providências.

ERALDO TINOCO - Projeto de lei que
dispõe sobre distribuição dos recursos do sa
lário-educação. .

PAES LANDIM - Requerimento de con
vocação de sessão da Câmara dos Deputados,
e~ homenagem ao transcurso do 70" aniver
sário natalício do jornalista Carlos Castello
Branco.

SÓLON BORGES DOS REIS - Projeto
de lei que dispõe sobre pagamento de déhitos
resultantes de reclamações trabalhistas.

NELTON FRIEDRICH -Projeto de lei
que autoriza o Executivo a criar Junta de
Conciliação e Julgamento em Assis Chateau
briand, Estado do Paraná.

O Sr. Paulo Macarini - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. PAULO MACARINI (PMDB -SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a imprensa deste País noticiou o seguinte nos
jornais do dia 17 de junho, sob o título "Infor
me":

"Aviso aos navegantes:
Enquanto o Congresso Nacional não

aprovar a mensagem do Presidente Fer
nando Collor, extinguindo o selo-pedá
gio, essa filipeta rodoviária continuará
obrigatória nas estradas federais.

Mas se depender do empenho de Bra
sília, ninguém vai multar os motoristas
que resolveram abolir desde já essa cha
teação.

O problema é que cada guarda rodo
·viário pode ter idéias próprias nessa ma
téria."

A mensagem presidencial que encaminhou
ao Congresso Nacional o projeto que extin
gue o selo-pedágio foi protocolado na Câma
ra dos Deputados no dia 12 de junho de 1990,
terça-feira. O projeto referente a essa mensa
gem recebeu o número 5.330/90 e foi encami
nhado à gráfica, para impressão, em 18 deste
mês.

Segundo informações da Sinopse, esse pro
jeto de origem presidencial foi anexado ao
Projeto de Lei n" 4.451/89, de autoria do De
putado Samir Achôa.

Agora, a seção competente informa que
a Câmara já recebeu os avulsos desse projeto.

Sr. Presidente, a letra a do'lincíso II do
art. 151 do Regimento Interno estabelece

prioridade de tramitação para projetos de ini
ciativa do Poder Executivo.

Portanto, faço um apelo à Mesa para que
não paire essa permanente dúvida quanto aos
trabalhos do Congresso Nacional, no sentido
de que seja incluído na Ordem do Dia, em
regime de urgência, o Projeto de Lei n'"
5.330/90, oriundo da Mensagem Presidencial.
n" 462, que extingue o selo-pedágio no terri
tório nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta presidência informa ao nobre Depu
tado Paulo Macarini que a urgência é conce
dida pelo Plenário.

Quando o Poder Executivo quer que seja
votada matéria em regime de urgência, faz
(J pedido, e esta Casa tem quarenta e cinco
dias para apreciá-Ia.

Sou daqueles que defendem, desde a pri
meira hora, que esta matéria deve ser votada
imediatamente. Até fiz um apelo aos Líderes
nesse sentido.

Solicito ao nobre Deputado Paulo Maca
rini que apresente o pedido de urgência ur
gentíssima, para que na sessão de amanhã
possamos votá-Ia.

O SR. PAULO MAC~RINI - Vou apre
sentá-lo, Sr. Presidente. No entanto, gostaria.
de alertar a Mesa para o fato de que, se não
forem incluídos esses projetos na Ordem do
Dia, a Mesa deverá ter, pelo menos, cautela,
respondendo a imprensa do País, que está
acusando a Câmara dos Deputados de não
haver votado um projeto apresentado há 72
horas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliyeira)
- Achando-se presente o Sr. Francisco Alves
de Freitas Filho, eleito pela Coligação:
PMDB/PFLlPTB/PCB e PC do B, pelo Esta
do do Maranhão, em virtude do afastamento
do titular, convido S. Ex' a presta~.o compro
misso regimental, com o plenário e as galerias
de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Francisco Alves
de Freitas Filho e presta o seguinte compro
misso.)

"Prometo manter, defender e cumprir
a Constituição, observar as leis, promo
ver o bem estar geral do povo brasileiro
e a sustentar a União, a integridade e
a independência do Brasil."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar à votação da matéria que
está sobre a Mesa e a constante da Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI N" 3.683-A, DE 1989
(Do Senado Federal)

Vbtação, em discussão única, do Pro
jeto de Lei nU 3.683, de 1989, que dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências. Tenho parecer da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção, com Substitutivo (Relator: Sr. Joaci
Góis); do Relator designado pela Mesa

em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Relator:
Sr. Miguel Themer), pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa,
exceto do art. 90; e do Relator designado
pela Mesa em substituição à Comissão
de Finanças e Tributação, pela apr~va
ção. exceto do art. 90 (Relator: Sr. Luís
Alberto Rodrigues). Pendente de pare
ceres às emendas de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Conêedo a palavra ao nobre Deputado
Joaci Goes. para proferir parecer às emendas
de plenário, ao projeto em substituição à Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias, na qualidade de Relator
designado pela Mesa.

O SR. JOACI GOES (PSDB-BA.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados:

I - Introdução
A Constituição Federal, ao cuidar dos Di

reitos e Garantias Fundamentais, estabelece,
no inciso XXXII do art. 5", que "o Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do con
sumidor". Fixa, ademais, no art. 48 do Ato
das Disposições Constituicionais Transitórias
que "O Congresso Nacional, dentro de cento
e vinte dias da promulgação da Constituição,
elaborará código de defesa do consumidor".

O texto constitucional reconheceu que o
consumidor não pode ser protegido adequa
damente com leis esparsas, fazendo-se neces
sária a promulgação de um arcabouço geral
para o regramento do mercado de consumo.
O trabalho de codificação ou de consolida
ção, de fato, além de permitir a reforma do
Direito vigente, apresenta, ainda, outras van
tagens. De um lado, dá coerência e homoge
neidade a um determinado ramo do Direito,
possibilitando sua autonomia. De outro, sim
plifica e clarifica o texto legal, favorecenpo.
de uma maneira geral, os destinatários e os
aplicadores da norma (no mesmo sentido,
Françoise Maniet. "La Codification du Droit
de Ia Consommation: um Mythe ou une Né
cessité?", conferência apresentad no I Con
gresso Internacional de Direito do Consu
midor, São Paulo, 29 de maio a 2 de junho
de 1989).

Antes mesmo da promulgação da nova
Constituição, no âmbito do Conselho Nacio
nal de Defesa do Consumidor (CNDC), na
gestão do Doutor Flávio Flores da Cunha
Bierrenbach, um grupo de juristas começou
a e.\aborar anteprojeto de Código do Consu
midor. Integravam tal grupp os Drs. Ada Pe
llegrini -Grinover, Antônio Herman de Vas
concellos e Benjamin, Daniel Roberto Fink,
Eliana Cáceres, José Geraldo Brito Filome
no, Kazuo Watanabe e Zelmo Denari, e, em
uma segunda fase, os Drs. Marcelo Gomes
Sodré, Mariângela Sarrubbo e Nelson Nery
Junior.

No Estado de São Paulo, o Ministério PÚ
blico, por ato do Dr. Cláudio Ferraz de Alva
renga, Procurador-Geral da Justiça, criou
Comissão conjunta com a Secretaria de Defe
sa do Consumidor com vistas ao estudo e
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juristas brasileiros e estrangeiros reunidos no
I Congresso Internacional de Direito do Con
sumidor, realizado em São Paulo, de 29 de
maio a 2 de junho de 1989. Foram extrema
mente importantes as observações dos Prof.
Thierry Bourgoingnie, Presidente da Comis
são de Elaboração do Código do Consumo
da Bélgica e único membro estrangeiro da
Comissão de Elaboração do Código do Con
sumo francês, Ewoud Hondius, da Univer
sidade de Utrecht, Holanda, Eike von Hip
pel, do Max Planck Institut, de-Hamburgo,
Alemanha, Norbert Reich, do Zentrum fur
Europaische Rechtspolitik, da Universidade
de Bremen, Alemanha, e Mãrio Frota, da
Universidade de Coimbra e Presidente da As
sociação Internacional de Direito do Con
sumo.

Na revisão e reestruturação do texto final,
contei, entre tantas outras, com a inestimãvel
colaboração dos Drs. Ada Pellegrini Grino
ver, Antônio Herman de Vasconcellos e Ben
jamin e Nelson Nery Junior, três grandes es
pecialistas em Direitp do Consumidor.

II - A filosofia e a estrutura do textó
Quais seriam a filosofia e a estrutura do

texto que ora divulgo? Todos os projetos,
tanto os do Senado Federal, como os da Câ
mara dos Deputados, traçam normas de pro_o
teção 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,
Paris, Dalloz, 1986, p. 6). Por este prisma,
portanto, os diversos textos mantêm uma
mesma filosofia.

à apresentação de sugestôes ao anteprojeto
elaborado pelo CNDC. Compunham tal co
missão os Drs. José Geraldo Brito Filomeno
(Presidente), Nelson Nery Junior, Antônio
Herman de Vasconcellos e Benjamin, Daniel
Roberto Fink, Luiz Cyrillo Ferreira Júnior,
Marcelo Gomes Sodré, Marco Antônio de
Oliveira Ramos, Marco Antônio Zanellato,
Mariângela Sarrubbo, Renato Martins Costa,
Roberto Durço e Walter Antônio Dias Duar
te. Esta Comissão colheu subsídios de várias
fontes, em especial das entidades de consumi
dores, do empresariado, de órgãos oficiais,
especialmente do Dr. Paulo Salvador Fron
tini, Secretário de Defesa do Consumidor de
São Paulo. O Substitutivo oriundo da Comis
são Ministério Público-Secretaria de Defesa
do Consumidor refletiu profunda e direta
mente no texto que hoje ofereço aos Srs.
Deputados.

Antes mesmo que o grupo de justistas do
CNDC concluísse seus trabalhos, o Deputado
Geraldo Alckmin Filho apresentou o Projeto
n" 1.149/88 instituindo o Código de Defesa
do Consumidor. Posteriormente, sucederam
se os Projetos de autoria dos D~putados Mi
chel Temer, Raquel Cândido e José Yunes.
No Senado Federal foram apresentados os
Projetos de Lei n'.' 01/89 e 97/89 de autoria,
respectivamente, dos Senadores Ronan Tito
e Jutahy Magalhães. Constitui-se, então, no
âmbito do Senado Federal, a Comissão Tem
porária do Código de Defesa do Consumidor,
tendo como Presidente o Senador Jutahy Ma
galhães e como Relator-Geral o Senador Dir
ceu Carneiro. Apresentado o Relatório, foi
ele aprovado pela Comissão e pelo Plenário.

Formou-se, então, uma Comissão Mista
Senado Federal-Câmara dos Deputados para
apreciar os diversos projetos, nomeando;se
como Presidente o Senador José Agripino
Mia e como Relator o orador. Após o ofereci
mento do Relatório foi ele, não antes de lon
ga e profunda discussão com os setores inte
ressados, inclusive com a realização de au
diência pública, votado e aprovado no seio
da Comissão. Entretanto, optou-se pela dis
solução do Colegiado, dando-se preferência
à apreciação pela Câmara dos Deputados do
texto já votado e aprovado pelo Senado Fe
deral..

De qualquer modo, o texto que ora subme
to à apreciação dos nobres Deputados reflete
integralmente aquele votado e aprovado pela
Comissão Mista, mantendo, em sua essência,
a estrutura e conteúdo do trabalho do Senado
Federal, em especial o Relatório do Senador
Dirceu Carneiro. Ao texto do Senado, de
resto bem assemelhado. aos da Câmara 
já que todos procedem de fonte comum 
busquei apenas somar o que de melhor havia
nos Projetos dos Deputados Geraldo Alck
min Filho, Michel Temer, Raquel Cândido
e José Yunes.

Ademais, como se pode facilmente consta
tar, trata-se de texto amadurecido, equilibra
do e que incorpora modificações propostas
pelo próprio grupo de juristas do CNDC.·
Acolhi, ainda, contribuições de profissionais
e consumidores, assim como proposições dos _

Dividiu-se o texto em seis Títulos que cui
dam, respectivamente, dos Direitos do Con
sumidor, das Infrações Penais, da Defesa do
Consumidor em Juízo, do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor, da Convenção
Coletiva de Consumo e, por último, das Dis-
posições Finais. .

11I - As principais inovações
A elaboração de uma Lei de Defesa do

Consumidor, área definitivamente alheia ao
Direito tradiconal, exige a adoção de filoso
fia, conceitos, princípios e soluções modernas
e, por que não dizer, arrojadas. O texto que
proponho venha a se tornar lei aspira, respei
tada a realidade brasileira, a modernizar o
regramento do mercado de consumo, criando
um sistema ágil, eficiente e, mais que tudo,
justo de tutela do consumidor.

As principais inovações estampadas na lei
possuem, direta ou indiretamente, preceden
tes no Direito Comparado. Tentou"e, dentro
do possível, como jã se fez referência,
apreender da experiência estrangeira tudo o
que - considerada a estrutura do mercado
brasileiro -pudesse contribuir para uma efe
tiva proteção do consumidor e purificação
das relações de consumo.

De maneira extremamente simplificada,
poder-se-ia dizer que cinco são as novidades
mais importantes introduzidas pela lei no or
denamento jurídico do mercado de consumo.

Por primeiro, estabelece-se o princípio da
responsabilidde civil objetiva para os fatos
do produto e do serviço.

Em segundo lugar, traça-se todo um siste
ma de controle da publicidade.

Em seguida, cuida-se de modo sistemático
.Os projetos, sem exceção, foram buscar das práticas e cláusulas abusivas, assim como

inspiração no Direito Comparado. O texto dos contratos de adesão.
que oferto - com base no melhor da legisla- Após, cria-se novos tipos penais, direta-
ção estrangeira - opta pela racionalização mente relacionados com condutas atinentes
da tutela do consumidor, priorizando os as- ao mercado de consumo.
pectos preventivos e reparatórios civis em de- Ademais, gera-se um arcabouço processual
trimento da imposição de elevadas e inefi- que permite ao consumidor verdadeiro aces-
cientes sanções penais. Almeja-se, enfim, fa- so à justiça.
zendo uso da lição do grande mestre Thierry Finalmente, organiza-se a proteção do con-
Bourgoignie, estabelecer as condições que sumidor em um Sistema Nacional, permitin-
permitam o surgimento, no âmbito dos con- do-se, ainda, a realização de Convenção Co-
sumidores, de um poder compensatório que letiva de Consumo.
equilibre suas relações com as estruturas de
produção e distribuição (Éleménts pour une A responsabilidade civil pelo
Théorie du Droit de la Consommation, Bru. fato do produto e do serviço
xelles, Story-Scientia, 1988, p. 128). Um dos maiores avanços do texto é a ado-

O projeto francês de Code de la Consom- ção da responsabilidade objetiva para os aci-
mation está na origem de muitos dos mtrlores dentes de consumo. De acordo com a redação
avanços do texto. Foi-se buscar conceitos e proposta, o cOIperciante só exepcionalmente
dispositivos de diversas outras fontes, seja responderá pelo fato do produto. Além disso,
do Direito norte-americano, seja do Direito define-se defeito e institui-se todo um sistema
europeu, especialmente através das Diretivas de excludentes de responsabilidade propi-
da Comunidade Econômica Européia. Evi- .ciando maior segurança aos sujeitos respon-
tou-se, a todo custo, o transporte automático sáveis. Finalmente, o prazo prescrional da
da legislação estrangeira para nossa realida- ação de indenização por acidentes de consu-
de. Partiu-se da premissa. que o mercado de mo é fixado em um patamar equilibrado.
consumo brasileiro, embora em crescente in- Tal qual ocorreu no Direito Ambiental
ternacionalização, ainda tem aspectos pecu- (art. 14, § 1", da Lei n"6.938/81), a introdução
liares que não poderiam ser olvidados. Logo, deste sistema para a tutela do consumidor
mesmo os institutos mais éonsagrados no Di- é extremamente conveniente. Qualquer lei
reito Comparado foram submetidos a um que queira, efetivamente, proteger o consu-
exaustivo processo de adaptação às condições __ midor deve romper de vez com a sistemática
do Brasil. . da responsabilidade baseada em culpa, presu-
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mida ou não, permitindo-se a pronta resti
tutio in integrum. Aquele que pagar terá di
reito de repetir do causador do dano, na me
dida de sua participação.

O Direito Comparado caminha a passos
rápidos por essa via. Os países europeus,
através da Diretiva 85/374, de 25 de julho
de 1985, do Conselho da Comunidade Econô
mica Européia, comprometeram-se a adaptar
seus ordenamentos nacionais à responsabi
lidade civil objetiva, esclarecendo, nos seus.
considerando, que "somente a responsabi
lidade sem culpa do produtor permite resol
ver de maneira adequada o problema, pró
prio de nossa época de tecnicismo crescente:
de uma utilização justa dos riscos inerentes
à produção tecnológica moderna".

O controle da publicidade
O tratamentQ dado à publicidade visa, fun

damentalmente, a garantir que o consumidor
, receba informações corretas e honestas. In

formação e transparência, eis o binômio inse
parável em matéria publicitária. O texto não
perdeu de vista o alerta de Manuel Santaella
de que "a publicidade tem, observada em
sua pura realidade técnica e social. uma di
mensão essencialmente comunicativa, infor
mativa", (Introduccion ai Derecho de la Pu
blicidad, Madrid, Editorial Civitas, 1982, p.
1:16). O espírito, então, das regras relativas
à publicidade é de assegurar a veracidade e
a não abusividade das informações por ela
veiculadas.

Nos moldes do que acontece no Direito
Comparado e no próprio Código de Auto
Regulamentação Publicitária, o texto distin
gue a publicidade enganosa da publicidade
abusiva. Ambas são definidas.

O conceito de publicidade- abusiva, mais
recente que o de publicidade enganosa, dei
xa, gradativamente, o terreno da concorrên
cia desleal para inserir-se na área. do direito
do consumidor'. Como bem demonstra Thier
ry Bourgoignie, a abusividade já não se man
tém exclusivamente na órbita de interesses
dos concorrentes e, com o desenvolvimento
do mercado e de novos valores, passa a ga
nhar importância para o consumidor ("La Pu
blicité Déloyale et la Publicité Comparative:
Jalons d'une Réflexion", in Dnfair Aqver
tising and Comparative Advertising, Bruxe
Iles, Story Scientia, 1988, p. 279). São esses
novos valores que dão um contorno próprio
à publicidade abusiva, distinto do traço de
falsidade da publicidade enganosa. Quem po
de negar que uma mensagem publicitária
ofensiva ao meio ambiente carreia um poten
cial de dano para o consumidor? Quem pode
contestar que um anúncio - mesmo que não
enganoso - mas que abuse da deficiência
de experiência de uma criança ou de um idoso
também constitui um desvio no mercado de
consumo?

Não é difícil a constatação de que o con
trole atual da publicidade no Brasil é insatis
fatório. A precisão e o caráter técp.ico do
Código de Auto-Regulamentação Publicitá
ria não são suficientes para impedir toda sorte
de abusos contra os interesses dos consumi-

dores. Deve-se portanto, buscar um sistema
misto de controle que conjugue auto-regula
mentação e participação da Administração
e do Poder Judiciário. A Constituição Fede
ral estabelece que "a lei não excluirá da apre
ciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito" (art. 5'" inciso XXXV). Logo, ne
nhum ato ou atividade que provoque ou seja
capaz de provocar danos a alguém - nem
mesmo a publicidade - pode ser excluído
de apreciação judicial.

As práticas abusivas
O texto prevê uma série de comportamen

tos, contratuais ou não, que abusam da boa-fé
do consumidor, assim como de sua situação
de inferioridade econômica ou técnica.

É compreensível, portanto, que tais práti
cas sejam consideradas ilícitas per se, inde
pendentemente da ocorrência de dano para
o consumidor. Para elas yige presunção abso
IOta de ilicitude.

São práticas que aparecem tanto no âmbito
da contratação (antes, durante e após a con
tratação), como também alheias a esta, seja
através do armazenamento de informações
sobre o consumidor, seja mediante a utiliza
ção de procedimentos vexatórios de cobrança
de suas dívidas.

A proteção contratual
A proteção do consumidor deve abranger

todos os aspectos do mercado de consumo.
Muitas vezes - como no caso de publicidade
enganosa - o consumidor é lesado sem que
sequer tenha chegado a firmar efetivo contra
to com o fornecedor. Mas' é no instante da
contratação que a fragilidade do consumidor
mais se destaca. É também neste momento
que as normas legais existentes, especialmen
te aquelas do Código Civil, se mostram inca
pazes de lhe assegurar proteção eficaz.

As cláusulas gerais de contratação, bem
como os contratos de adesão, têm desafiado
a criatividade dos nossos Tribunais, na ausên
cia de normas expressas que coibam os exces
sos encontrados a este respeito no mercado
de consumo. Trata-se de um "fenômeno de
massa". O Código, por cQnseguinte, esboça
princípios gerais e mecanismos de controle
dos desvios produzidos no exercício da liber
dade contratual, "nos permitindo encontrar
uma solução de inassa para um problema de
massa", (Ewoud Hondius, Unfair Terms in
Consumer Contracts, Utrecht, Molengraaff
Instituut voor Privaatrecb.\- 1987, p. 5.)

O texto aprimora o tratamento dado às
cláusulas gerais de contratação, ampliando
o rol exemplificativo de cláusulas abusivas.
Também mereceu atenção destacada o con
trole administrativo - e em especial o pre
ventivo -dessas cláusulas. Destaca-se o rele
vante papel que assume o Ministério Público,
verdadeiro e único ombudsman do consumi
dor. Como magistralmente acentua Eike von
Hippel, não basta conferir âs associações de
consumidores legitimidade para atacar o con
teúdo das condições gerais em juízo. Como
decorrência "da debilidade e da limitação de
recursos financeiros das associações de con
sumidores, esta via processual não tem se

mostrado suficientemente efetiva" ("Protec
tion of the Consumer Against Dnfair Stan
dard Terms", conferência proferida no I Con
gresso Internacional de Direito do Consu
midor, São Paulo, de 29 de Maio a 2 de junho
de 19H9-.)

As sanções 'Penais

O texto prevê tipos penais de consumo.
buscando-se com isso reforçar a tutela do con
sumidor, já que sua proteção se dá também
no âmbito do Direito Penal.

Como já se disse, o sistema do texto prio
riza a prevenção ereparação dos desajustes
que ocorrem no mercado de consumo. Mas
tal não quer dizer abandono absoluto da san
ção penal como forma de coibir abusos contra
os consumidores. Mantem-se. assim. a tipifi
cação penal de certas condutas que agridem
a harmonia das relações de consumo, aten
tando para a lição dç Eduardo· Correia de
que "o combate à criminalidade econômica,
a querer levar-se seriamente a cabo, tem de
ser total, sob pena de, como dizia Portalis,
se criar uma ambiência de inquisição laica,
de duplicidade que, decerto. é incompatível
com um Estado democrático e com as liber
dades fundamentais sobre que ele repousa",
(in Direito Penal Econômico, Coimbra, Cen
tro de Estudos Judiciários, 1985, p. 22.)

O acesso à Justiça para o consumidor

Já a parte processual - atenta às dificul
dades de acesso à justiça para os conflitos
de C0nsumo - confere aos consumidores os
instrumentos necessários para o exercício dos
seus direitos. Dentre tantas inovações estam
padas neste Título, a adoção da c1ass action
para tutela de interesses coletivos, por si só,
representa um divisor de águas no processo
civil brasileiro.

O Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor

Tal qual a Lei n" 6.938/81, que previu um
"Sistema Nacional do Meio Ambiente", o
texto institui o Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor, que, sem a criação de qual
quer novo órgão, propiciará, sob a coorde
nação de órgãos já existentes, a harmoniza
ção e aperfeiçoamento do trabalho de prote
ção ao consumidor.

Da Convenção Coletiva de Consumo

O texto não mede esforços na criação de
mecanismos privados de prevenção e solução
de conflitos de consumo. Dentro desta pers
pectiva, permite-se às entidades de consumi
dores e de fornecedores regular, por conven
ção, as condições de funciopamento do mer
cado de consumo entre seus membros.

IV - Conclusão

O texto que ora tenho a honra de apre
sentar institui, em síntese, um sistema mo
derno e eficiente de proteção ao consumidor,
tentando, sempre que tal não implique sacri
fício de sua filosofia, compatibilizar suas nor
mas com aquelas do Direito tradicional. Tem
se por objetivo, em última instância, corrigir
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os desequilíbrios existentes entre consumi
dores e fornecedores, permitindo-se que o
Brasil possa ostentar, no que tange aos direi
tos do consumidor, a mesma qualidade de
proteção conferida ao cidadão com a promul
gação da nova Constituição.

Entrego, também, em anexo, parecer indi
vidualizado sobre as emendas apresentadas,
bem como minha posição sobre seu acolhi
mento ou rejeição.

EMENDA ao art. 2'"
Deputados Gumercindo Milhomem e Augus
to Carvalho.

A redação atual do art. 2" deve ser conju
gada com o art. 29. É neste, e não naquele,
que vem a previsão da "propensão ao consu
mo".

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 2" (acrescenta um pará

grafo único)
Deputados Gumercindo Milhomem e Augus
to Carvalho

Reitera-se o dito sobre a emenda anterior.
Pela Rejeição,
EMENDAS aos arts. 3", caput, 3", § I",

12, caput, 12, § 3", 13, I, e 53.
Deputados Francisco Carneiro, Maurílio Fer
reira Lima, Luis Roberto Ponte.

A relação de consumo, ao contrário do que
diz a longa e erudita justificativa, tem por
objeto todo e qualquer "bem de consumo",
seja ele móvel, seja imóvel. Não é correta
a afirmação feita no corpo da justificativa
da emenda de que a "legislação alienígena
comprova que toda a proteção ao consumidor
está voltada para o disciplinamento da aliena
ção de produtos e mercadorias", sendo que
"os exemplos retirados do direito comparado
revelam que apenas as mercadorias e os bens
móveis são suscetíveis de consumo" (grifo
nosso.)

Nos Estados Unidos, por exemplo, a gran
de maioria dos Estados inclui os bens imóveis
(real estate) no âmbito de suas leis de prote
ção ao consumidor. Basta que se cite os se
guintes: Alabama, Arizona, Colorado, Co
nnecticut, Delaware, Idaho, Indiana, Iowa,
Kansas, K"entucky, Louisiana, Massachu
setts, Michigan, Minnesota, Mississipi, Mis
souri, Montana, 'Nebraska, Nevada, New
Hampshire, North Dakota, Oregon, Pennsy
vania, Rhode Island, Soth Carolina, Texas,
Virginia, Washington e Wyoming. Nc., Esta
dos onde a legislação de proteção,a" consu
midor não faz menção expressa aos bens imó
veis, os tribunais têm entendido que "mesmo
na ausência de linguagem especificamente os
incluindo, com base no objetivo amplo de
tutela da legislação", os bens imobiliários es
tão abrangidos (Beard v. Guess, 90 UI. App.
3d 622, 413 N.E. 2d 448, 451-52, 1980.)

A construção civil é um,dos setores do mer
cado de consumo onde o consumidor está
mais desprotegido. Não tem sentido, portan
to, excluí-lo da aplicação do Código.

Em conclusão, faz-se uso das palavras pre
ciosas do Prof. Jean Calais-Auloy, Presidente
da Comissão Francesa de Elaboração do Co
de de la Consommation: "i1 ne faut pas, non
plus, limiter la consommation aus biens meu-

bles" (Droit de la Consommation. Paris, Da
lIoz, 1985. p. 2.)

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 4" (acrescenta um pará

grafo único)
Deputados Gérson Peres e José Lins

A emenda desfigura a filosofia do projeto:
o consumidor merece proteção per se, inde
pendentemente do tipo ou qualidade material
da relação de consumo em que se insere.

Pela Rejeição,
EMENDA ao art. 6", V
Deputados Gérson Peres e José Lins.

A emenda deixa de considerar que o proje
to, em toda sua estrutura, só admite a rele
vância da culpa na parte penal e na responsa
bilidade civil do profissional liberal. Não s~ria

na parte contratual - exatamente onde sua
fraque2;a é mais evidente, que se haveria de
reintroduzir a idéia de culpabilidade. A "one
rosidade excessiva de uma prestação" dever
ser apreciada objetivamente e não, como
quer a emenda, subjetivamente.

Ressalte-se, ainda, que a adoção do princí
pio rebus sic stantibus nos contratos de consu
mo é necessidade inadiável. Já reconhecido
no Direito Administrativo (para favorecer os
fornecedores), com muito mais razão deve
ser adotado no Direito do Consumidor (para
favorecer o consumidor.) Seu perfilhamento
não implica a criação de insegurança no co
mércio jurídico, já que sua imposição é sem
pre judicial, estando limitada a duas hipó
teses apena~: prestações desproporcionais e
excessiva onerosidade superveniente. O con
ceito de desproporcionalidade é similar ao
de vantagem exagerada, claramente definido
no art. 51, § 1"

Pela Rejeição,
EMENDA ao art. 6q

, VIII
Deputados Gumercindo Milhomem e Augus
to Carvalho.

A inversão do ônus da prova não pode
ser automática como quer a emenda. O texto
atual confere ao juiz a faculdade de conce
dê-la. Tal faculdade, contudo, não é total
mente discricionária. Sempre que "for veros
símil a alegação" ou quando o consumidor
for "hipossuficiente", o juiz está obrigado
a aceitar a inversão do ônus da prova. Como
se vê, cria-se um sistema misto: nem aplica
ção automática, nem discricionariedade to
tal.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 6", VIII

Deputados Gumercindo Milhomem, Augus
to Carvalho e Maria de Lourdes Abadia.

Reitera-se o dito na emenda anterior.
Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 6", VIII

Deputados Gérson Peres e José Lins.
A redação do inciso VIII, do art. 6", deve

ser mantida. A proteção do hipossuficiente
visa exatamente a viabilizar o princípio da
igualdade de todos perante a lei. noção esta
que. modernamente, não mais se contenta
com um enquadramento meramente formal.
Ademais. a inversão do ônus da prova já é
velha conhecida do nosso Direito. Observe
se, finalmente, que não se trata de inversão

compulsória, sendo, ao contrário, simples fa
culdade judicial que pode, Ou não, ser conce
dida.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 6'" VIII

Deputado Luis Roberto Ponte
A substituição da conjunção "ou" por "e"

alteraria totalmente o conteúdo do disposi
tivo. Sua ratio é permitir exatamente a alter
nativa, sempre a critério do juiz.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 6" (acrescenta um pará

grafo único)
Deputado Luis Roberto Ponte.

A idéia da inversão do ônus da prova já
vem como faculdade conferida ao juiz. 'Com
certeza saberá ele avaliar, no caso a caso,
aquelas hipóteses merecedoras do benefício.
Portanto. a emenda mostra-se desnecessária.

Pela Rejeição.
EMENDAS aos arts. 12, caput, e 14, caput

Deputados Gérson Peres e José Lins,
O texto, a exemplo da legislação estran

geira mais moderna (Diretiva n" 85/374, da
Comunidade Econômica Européia, as novas
leis portuguesa, alemã, italiana, grega e ingle
sa, assim como o direito norte-americano),
adotou, para os acidentes de consumo, o prin
cípio da responsabilidade civil objetiva, em
uma forma mitigada.

Buscou-se uma solução de equilíbrio que
garantisse, a um só tempo, os interesses dos
consumidores e dos fornecedores. Tanto as
sim que, para contrabalançar a objetivação'
da responsabilidade, se erigiu toda uma série
de excludentes para o fornecedor. O certo
é que o projeto, amplamente respaldado pela
doutrina brasileira e comparada, reconheceu
que a responsabilidade baseada em culpa não
se prestava para reparar os danos causados
ao consumidor por produtos e serviços defei
tuosos fornecidos em massa. Nenhum consu
midor é capaz de provar a culpa do fabricante
de produtos sofisticados, já que desconhece'
os meandros das linhas de produção, não ten
do, além disso, acesso à fórmulas e projetos
(tipos como segredos industriais.) Ressalte
se, finalmente; que, muitas vezes, o produto
defeituoso é destruído completamente no aci
dente de consumo (uma explosão, por exem
pIo), tornando impossível a atividade peri
cial.

Para atividades (serviços) ef!r>azes rlp •
voe". 0,U1V' t:1Il massa, a tendência do Direitc
mo 1erno é a previsão de responsabilidade
civil objetiva. Assim também no Brasil, seja
na matéria de acidentes nucleares, seja na
área ambiental (Lei n" 6,938181.)

P ~Ia Rejeição.
EMENDA ao art. 16

Derutados Gumercindo Milhomem, Augus
to Carvalho e Maria de Lourdes Abadia.

O valor da multa civii fixado no texto não
Illen,ce reparos. De qualquer modo, parece
reco nendável a inclusão da expressão "ou
índiceequivalenté que ve,nha a suh:;tituí-Io",
O te [to fica, então, com a ~eg\li!1te r~claçáo:

"P,rt. 16. Se comprovada ... de vezes °
valor do Bônus dO Tesouro Nacional (BTN),
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ou índice equivalente que venha substituí·lo,
na ação ...".

Pela Aprovação Parcial.

EMENDA ao art. 18.caput
Deputados Gumercindo Milhomem. Augus
to Carvalho e Maria de Lourdes Abadia.

A exceção referente às "variações decor
rente de sua natureza"' aplica-se a produtos
como sabonetes que. gradativamente. per
dem peso. Tem, portanto, fundamento na
realidade.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 18 (supressão do pará

grafo I")
Deputados Gérson Peres e José Lins.

A redação do texto já é produto de longa
e proveitosa composição entre consumidores
e empresários. Em si já significa substancial
alteração da redação proposta pela Comissão
de Jurista do Conselho Nacional de Defesa
do Consumidor, do Ministério da Justiça.
• Basta uma análise superficial de seu texto

para que se perceba a justiça das opções ceJU
feridas ao consumidor.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 25

Deputado Afif Domingos e Ibsen Pinheiro.
O artigo almeja impedir a exoneração, a

impossibilitação e a atenuação da responsa
bilidade, nos exatos termos do direito compa
rado e. em especial, do art. 102. do Projeto
de Code de la Consommation francês.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 28
Deputados Gastone Righi e Jofran Frejat.

A redação atual do projeto, de fato, pode
ser aperfeiçoada com a emenda proposta. O
texto sugerido, entretanto, necessita de ajus
tes redacionais. Assim, acrescenta-se um §
5" com a seguinte redação:

"§ Y Também poderá ser desconsidera
da a pessoa jurídica sempre que sua persona
lidade for, de alguma. forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízo causados aos con
sumidores."'

Pela Aprovação Parcial.
EMENDA ao art. 29 (supressiva)

Deputados Gumercindo Milhomem, Lúcio
Alcântara, Augusto Carvalho e Maria de
Lourdes Abadia.

A emenda busca recolocar o texto do atual
art. 29 no corpo do art. 2", dando-lhe, assim.
aplicabilidade a toda a lei. Ora, a localização
do dispositivo visa exatamente a evitar que
ele venha a abranger todas as situações regra
das pelo Código. Sua aplicação limita-se ape
nas áqueles casos onde é necessária. em espe
cial à oferta, á publicidade e às práticas abusi
vas, entre outros.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 29 (supressiva)

Deputados Luís Roberto Ponte, Climério
Veloso e Maunlio Ferreira Lima.

A proteção do consumidor, antes ligado
à idéia de contratação, perdeu esta caracte
rística na legislação estrangeira mais moder
na. Isto l'"rque a tutela do consumidor se
dá antes, l1Llrante e após a contratação. Uma
definição de consumidor restrita a apenas.

aqueles que "adquirem"' ou "utilizam"' pro
dutos e serviços invibializaria sua proteção
sempre que inexistisse contratação ("aquisi
ção"' para os produtos e "utilização"' para
os serviços) como. por exemplo. na publici
dade, na oferta, nos bancos de dados de con
sumo, etc.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 33

Deputado Renato Vianna.
O texto original exige muito pouco: a sim

ples identificação do fabricante, impedindo
o "anonimato" sobre esse dado tão impor
tante. Qualquer consumidor tem direito a ser
informado sobre quem fabricou o produto
que ele adquire. A emenda, como está pro
posta, nega tal direito ao consumidor, deter
minando apenas que a oferta traga a "des
crição do produto"'. Ora. não é disso que
se cuida aqui.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 34

Deputados Gérson Peres e José Lins.
O artigo, em sua redação original. busca

responsabilizar o fornecedor pelos atos de
seus representantes. Cabe-lhe o dever de fis
calizá-Ias e, se for o caso, impedir que repre
sentem seus interesses, independentemente
do que reze o contrato de trabalho. Aliás.
a "contratação de autônomos"' tem sido a
via preferida pelos fornecedores para. pela
via transversa. eximirem-se de responsabili
dade. O Código, portanto. adota uma posi
ção que restaura as regras da representação.

De qualquer modo, a emenda aborda o
aspecto da solidariedade. não devidamente
esclarecido no texto do projeto. Nesta parte
deve ser acolhida, ficando a nova redação
a seguinte:

"Art. 34. O fornecedor do produto ou
serviço é solidariamente resposável pelos atos
de seus representantes autônomos ou não."'

Pela Aprovação Parcial
EMENDA ao art. 37, caput

Deputados Adolfo Oliveira. Gastone Rghi
e José Lins.

O texto, de maneira acertada, cuida, em
termos extremamente genéricos. da publici
dade. Nem mesmo o mais ferrenho adver
sário dos direitos do consumidor terá a cora
gem de defender o engano publicitário. Logo.
nada mais justo que se proiba a publicidade
enganosa. A proibição do projeto, assim.
aplica-se apenas à publicidade enganosa (e.
como veremos abaixo, também a abusiva).
Fora disso. a publicidade não sofre qualquer
tipo de proibição ou restrição.

Relembre-se, ainda, que não há no projeto
nenhum dispositivo relacionado com a propa
ganda (política, religiosa, moral etc), limitan
do-se seu regramento à mensagem publici
tária. assim entendida como aquela que tem
finalidade comercial. Ademais, o regime jurí
dico adotado não impõe qualquer censura 
política ou moral - à publicidade.

A publicidade, como qualquer outra ativi
dade humana, deve estar submetida a contro
les estabelecidos pelo legislador. O nosso Di-'
reito não aceita privilég'ios nem a instituição
de "intocabilidade"' para certas ativid.ades..

A publicidade tem, sem dúvida alguma. um
imenso impacto na vida, na economia e no
comportamento do consumidor. E, por isso
mesmo. deve - respeitando-se sua liberdade
de criação - ser controlada para resguardar
os interesses dos consumidores. É o caso dos
Estado Unidos (Federal Trade Commission
Act, art. 5"), da França (Lei de 27 de Dezem
bro de 1.973 - chamada Lei Royer), da Sué-

, cia (Marketing Practices Act), etc. Finalmen
te. em 1984 a Comunidade Econômica Euro
péia decidiu, através de um Diretiva, que to
dos os Estados - membros deveriam pro
mulgar legislação no sentido de proteger con
sumidores e concorrentes contra a "publici
dade enganosa e as suas conseqüências abusi
vas"' (art. 1", da Diretiva n" 84/450).

Finalmente, a publicidade abusiva (unfair
advertising), assim como a enganosa, que
da-se proibida. É ela tão danosa ao consu
midor quanto a publicidade enganosa (decep·
tive advertising). Por conseguinte. ambas de
vem merecer a atenção do legislador. Esta,

. aliás, é a lição do Direito comparado. Tanto
assim que a Federal Trade Commission, nos
Estados Unidos, controla a publicidade abu
siva com o mesmo rigor com que atua em
relação à publicidade enganosa. para tais ca
sos aplica, essencialmente, o princípio do
chamado tripartite cigarette rule test, pro
mulgado em 1964. O próprio Código de Au
to-Regulamentação Publicitária tem inúme
ros dispositivos proibindo. expressamente, a
utilização da publicidade abusiva.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 37, parágrafo 1"

Deputados Adolfo Oliveira, Gastone Righi
e José Lins.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 37, parágrafo 2" (supres

siva)
Deputados Adolfo Oliveira, Gastoni Righi
e José Lins.

A publicidade abusiva vem proibida em
diversos artigos do próprio Código de Auto
Regulamentação Publicitária. A dificuldade
em defini-la não impediu que os publicitários
a proibissem. O mesmo vale para a legislação
de proteção ao consumidor.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 37. parágrafo 4" (supres

siva)
Dep ,dos Adolfo Oliveira, Gastone Righi
e Jo Lins.

A redação atual deve ser mantida. A impo
sição de contrapropaganda pela Administra
ção é a regra na pátria do capitalismo e do
marketing: os Estados Unidos. Veja-se, a tí
tulo de exemplo, a atuação da Federal Trade
Commission em tal disciplina.

Vale acrescentar que, como todo ato admi
nistrativo, a imposição de contrapropaganda
pela Administração submeter-se·á a controle
judicial, inclusive através de mandado de se
gurança.

Pela Rejeição.
EMENDA ao art. 41.

Deputados Gérson Peres e José Lins.
O controle de preços, não obstante a ilus

trada justificativa. vem sendo reconhecido,
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pelos tribunais, inclusive com a aplicação de
sanções penais (Lei n'.' 1.521/51). Logo, o tex
to do Códigos, dá ao consumidor um minus
de proteção (restituição e desfazimento' do
negócio) em relação ao maius de tutela (san
ção penal) que já lhe é deferido pela legisla
ção vigente.

Pela Rejeição.

EMENDA ao art. 43.
Deputados Afif Do.mingos e Ibsem Pinheiro.

A redação atual (do art. 44) não merece
reparos. Não há qualquer inconstitucionali
dade.

Pela Rejeição.

EMENDA ao art. 43, parágrafo 4"
Deputados Afif Domingos e Ibsen Pinheiro.

A expressão "bancos de dados e cadastros
de consumidores" presta-se com 'adequação
ao fim que se pretende: a transparência das
informaçõ~s existentes sobre a pessoa do con
sumidor. E preferível, portanto, a "serviços
de proteção ao crédito", denominação muito
mais restrita.

Pela Rejeição.

EMENDA ao art. 49 e parágrafos (supres
sivas)
Deputados Gérson Peres e José Lins.

O texto prevê o direito de reflexão que
o consumidor deve ter, principalmente em
se tratando de produtos ou serviços forne
cidos por catálogo, reembolso postal ou tele
fone. Nessa forma de negócio, fora do estabe
lecimento comercial, o consumidor muitas
vezes é compelido a contratar. No entanto,
se no contrado-padrão estiver estipulado que,
no silêncio, se reputa aceito o produto ou
serviço, isto obriga consumidor pagar o res
pectivo preço.
•• 0 Saliente-se que a reflexão só se aplica quan
do o negócio ocorrer fora do estabelecimento
comercial. Ademais, essa modalidade de pra
zo é adotada em países de economia de mer
cado como os EUA, a França, a Alemanha
etc. Em algumas legislações o prazo chega
a um mês (móveis) e seis meses (imóveis).
O texto proposto contenta-se com meros sete
dias.

Pela Rejeição.

EMENDA ao art. 51
Deputados Gastone Righi e Jofran Frejat.

A cláusula que impede a "invocação de
exceção de contrato não cumprido", na for
ma da emenda, passa ser. nula. E a que difi
culte? E a que limite? O sistema do projeto
já tem uma norma de extensão para tais hipó
teses (art. 51, XV).

Pela Rejeição.

EMENDA ao art. 51
Deputados Gastone Righi e Jofran Frejat.

Está realmente desconforme com o sistema
de proteção ao cop.sumidor a cláusula que
possibilita "a renúncia ao direito de indeni
zação por benfeitorias necessárias". Daí que
a emenda deve ser aceita, acrescentando-se
mais um inciso ao art. 51, rénumerando-se
os seguintes. O texto passa aser o seguinte:

"Art. 51.

XIV - possibilitem a renúncia do di
reito de indenização por befeitorias ne
cessárias" ;

XV - infrinjam... ";
XVI -:- estejam em desacordo..."
Pela Aprovação.

EMENDA ao art. 51
Deputados Gastone Righi e Jofran Frejat

A emenda que busca a inclusão de regra
dispondo sobre a proibição de cláusulas que
"excluam ou transfiram responsabilidades a
terceiros" perde seu sentido em face da reda
ção dos incisos I e m.

Pela rejeição
EMENDA ao art. 51, I

Deputados Afif Domingos, Ibsen Pinheiro,
Gérson Peres e José Lins

O artigo almeja impedir a exoneração, a
impossibilitação e a atenuação da responsa
bilidade, nos exatos termos do direito compa
rado e, em especial, do art. 102, do Projet
de Code de la Consommation francês.

Pela rejeição
EMENDA ao art. 51, I

Deputados Gérson Peres e José Lins
A justificação convence. Mantém-se inte

gralmente a proteção ao consumidor-pessoa
física. A redação, contudo, quanto à técnica
jurídica, merece um pequeno reparo. O texto
fica o seguinte

"Art. 51. .
I - impossibilitem ou disposição de

direitos. Nas relações de consumo entre
o fornecedor e o consumidor-pessoa jurí
dica, a indenização poderá ser limitada,
a critério do juiz, em situações justifi
cáveis."

Pela aprovação

EMENDA ao art. 54.
Deputados Gastone Righi e Jofran Frejat

E louvável o conteúdo da emenda que pre
tende dar ao consumidor o direito de escolha
nfl hipótese de cláusula resolutória alterna
tiva. Adequa-se, ademais, à filosofia do pro
jeto de não ádmitir a cláusula resolutória iso
lada. Assim, a emenda, embora aceita, neces
sita de aperfeiçoamento redacional que lhe
dê maior clareza. Acrecente-se, assim um no
vo parágrafo ao art. 54 (será o 4°), renume
rando-se em seguida. Sua redação passa a
ser a seguinte:

"Art. 54. . .
§ 1· .
§ 2· .
§ 3· .
§ 4· Nos contratos de adesão admi

te-se cláusula resolutória, desde que al
ternativa, cabendo a escolha ao consu
midor.

§ 5· .
Pela aprovação parcial
EMENDA ao art. 56

Deputados Gérson Peres e José Lins
Todas as sanções administrativas constan

tes do Código, de uma forma ou de outra,
já existem no ordenamento brasileiro, à exce
ção da contra-propaganda (isso porque não

há qualquer regulamentação geral da publici
dade abusiva e enganosa em nossa Direito).
Logo, o Código pretendeu apenas sistema
tizar as diversas penas administrativas, den
tro do princípio da tipicidade e da adequação
de sua imposição à critérios objetivos que
dificultassem, ao máximo, o abuso do admi
nistrador. Desnecessário ressaltar que, como
já ocorre no sistema atual, todas as sanções
administrativas submetem-se a controle judi
cial.

Pela rejeição
EMENDA ao art. 56, XI

Deputados Luís Roberto Ponte, Climério
Venoso e Maurílio Ferreira Lima

A intervenção administrativa não é nenhu
ma novidade no ordenamento brasileiro.
Busca ela, no Direito do Consumidor, garan
tir a continuidade do fornecimento de produ
tos e serviços essenciais à população, mesmo
quando seus fornecedores praticarem graves
irregularidades no exercício de suas ativida
des. Qual o administrador público que, em
área carente, interditaria completamente um
hospital que estivesse a desrespeitar as regras
do Código? E o que dizer do fornecimento
de energia elétrica com voltagem irregular
ou de água contaminada, já que o Estado
e suas empresas, para fins do projeto, tam
bém são considerados fornecedores? Logo,
a intervenção administrativa, sempre tempo
rária e dependente de reincidência, tem um
papel extremamente benéfico no sentido de
permitir que os consumidores continuem a
contar com os produtos e serviços essenciais.
Aproveitando a lição de Hely Lopes Meire
Iles, poderíamos dizer que a intervenção ad
ministrativa, no Direito do Consumidor, as
sume uma característica dupla: de controle
do abastecimento e de repressão ao abuso
do poder econômico (Direito Administrativo
Brasileiro, São Paulo, RT, 1988, p. 541/542).

Finalmente, não pode a intervenção vir li
mitada a um prazo de 10 dias. Tal- na gran
de maioria dos casos - não é tempo sufi
ciente sequer para um levantamento minun
cioso da situação da empresa.

Pela rejeição.
EMENDA ao art. 56, XII

Deputados Adolfo Oliveira, Gastone Righi
e José Lins

A redação atual deve ser mantida. A impo
sição de contra-propaganda pela Administra
ção é a regra na pátria do capitalismo e do
marketing: os Estados Unidos. Veja-se, a tí
tulo de' exemplo, a atuação da Federal Trade
Commission em tal disciplina.

Vale acrescentar que, como todo ato admi
nistrativo, a imposição de contra-propaganda
pela Administração submeter-se-á a controle
judicial, inclusive através de mandado de se
gurança.

Pela rejeição.
EMENDA ao art. 57, parágrafo único

Deputados Gumercindo Milhomem, Augus
to Carvalho e Maria de Lourdes Abadia

O valor fixado para a pena de multa no
texto do projeto não merece reparos. De
qualquer modo, parece aconselhável a inclu
são da expressão "ou índice equivalente gue
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, venha a substituí-lo". O dispositivo fica, en
tão, com a seguinte redação:

"Art. 57. . .
Parágrafo único. A multa (BTN),

ou índice equivalente que venha substi
tuí-lo."

Pela aprovação parcial.
EMENDA ao art. 60 e parágrafos

Deputados Adolfo Oliveira, Gastone Righi
e José Lins

A redação atual deve ser mantida. A impo
sição de contra-propaganda pela Administra
ção é a regra na pátria do capitalismo e do
marketing: os Estados Unidos. Veja-se, a tí
tulo de exemplo, a atuação da Federal Trade
Commission em tal disciplina.

Vale acrescentar que, como todo ato admi
nistrativo, a imposição de contra-propaganda
pela Administração submeter-se-á a controle
judicial, inclusive através de mandado de se
gurança.

Pela rejeição.
EMENDAS aos arts. 62, caput, 62, § 19,

63, caput, 63, § 29 , 64, caput, 65, capuf,
66, caput, 66, § 29,67, caput, 68, caput, 70,
71,73 e 74
Deputados Lurdinha Savignon, Gumercindo
Milhomem, Lúcio Alcântara, Augusto Car
valho e Maria de Lourdes Abadia

Todas as emendas buscam aumentar as pe
nas impostas aos crimes de consumo.

Como já ressaltado inúmeras vezes, o texto
deu primazia à prevenção e à reparação dos
incidentes de consumo. É certo que não se
descartou por inteiro a sanção penal como
forma de controle dos abusos 'praticados no
mercado de consumo. _

Todavia, os tipos penais previstos cobrem
apenas as situações mais graves. Por outro
lado, na medida em que se reconhece valor
jurídico próprio e autônomo à relação de con
sumo, as sanções para os novos tipos penais
independem de outras decorrentes de infra
ção a tipos do Código Penal ou da legislação
especial. Logo, em todos os ilícitos estabe
lecidos no projeto o que se pu~e é o ataque
à integridade da relação de consumo, como
bem jurídico abstrato e especialmente tutela
do. Por isso mesmo, as ofensas a outros bens
jurídicos - como a vida, a integridade física
ou fisiopsíquica, a liberdade psíquica e física,
o patrimônio, a incolumidade pública, a saú
de pública, a economia popular etc. - não
são regradas pelo projeto, permanecendo
quanto a este totalmente aplicáveis as normas
atualmente existentes. Em outras palavras,
havendo ataque à relação de consumo e a
um desses bens jurídicos mencionados, o con
curso de crimes ocorrerá. É com esta preocu
pação que o projeto, no art. 61, estabelece
que os crimes por ele previstos o são "sem
prejuízo do disposto no Código Penal e leis
especiais".

Fica claro, desta forma, que as penas não
podiam ser mais severas.

Pela rejeição.
EMENDA ao art. 63, caput

Deputados Adolfo Oliveira, Ga~tone Righi
e José Lins . '

A omissão de dizeres e sinais ostensivos
sobre a periculosidade ou nocividade dos pro
dutos - obrigatórios ou não - fica proibida
pelo projeto. Limitar a proibição a apenas
aqueles dizetes e sinais "obrigatórios" seria
deixar o cónsumidor desprotegido em situa
ções em que, por exemplo, o fQrnecedor sabe
da periculosidade e, porque não há obrigato
riedade de sua divulgação, omite tal informa- o

ção do consumidor. Um contra-senso!
Pela rejeição.
EMENDA ao art. 66, § 19

Deputados Adolfo Oliveira, Gastone Righi
e José Lins
Pela aprovação.

EMENDA ao art. 68, parágrafo ú~ico

Deputados Adolfo Oliveira, Gastone Righi
e José Lins

A conduta vem punida no Direito compa
rado. Ademais, a preocupação estampada na
justificativa não tem razão de ser. Não é típi
co o comportamento do anunciante que, de
modo claro e preciso, informa sobre o núme
ro limitado de itens disponíveis. A não ser
que sua conduta, em face da desproporção
entre o público atingido e a quantidade ofere
cida, caracterize o bait and switch (ou seja
a publicidade de um produto funciona como
simples "isca" para que o fornecedor "em- .
purre" um outro mais Caro ou de qualidade
inferior).

Pela rejeição.

EMENDA ao art. 69
Deputados Gumercindo Milhomem, Lúcio
Alcântara, Augusto Carvalho e Maria de
Lourdes Abadia

A redação e a pena estabelecidas pelo pro
jeto estão adequadas. A questão do acesso
dos consumidores aos dados passa a sofrer
regulamentação civil e administrativa apenas.

Pela rejeição.
EMENDA ao art. 71, caput

Deputado Darcy Deitos
A emenda, não obstante sua argumenta

ção, transformaria o dispositivo em inutili
dade, uma vez que o constrangimento físico
e o moral, por si sós, já são reprimidos na
legislação vigente. O projeto, ao revés, busca
colocar sob controle legal outras condutas
não previstas no direito .positivo atual, como
"as afirmações falsas, incorretas ou engano
sas", assim como procedimentos que expo
nham "o consumidor, .injustificadamente, a
ridículo ou interfira com seu trabalho, des
canso ou lazer".

Pela rejeição.

EMENDA ao art. 72
Deputados Gumercindo Milhomem e AugiIs
to Carvalho

Não há reparo a ser feito à pena estabe
lecida no projeto. Por outro lado, a questão
tratada no parágrafo único da emenda é me
lhor disciplina nas órbitas civil e administra
tiva.

Pela rejeição.

EMENDA ao art. 75 (supressão)
Deputados Luis Roberto Ponte, Climério
Velloso e Maurílio Ferreira Lima

o art. 75 serve para melhor esclarecer a
extensão da responsabilidade dos responsá
veis por pessoa jurídica. Garante que a san.
ção penal não será aplicada somente contra
o simples empregado, o que, de resto, é o
que ocorre hoje nos chamados "crimes do
colarinho branco". O texto do dispositivo le
gai não .contraria em nenhum momento os
princípios básicos do Direito Penal brasileiro.
Ademais, está em perfeita sintonia como a
sistemática penal adotada pelo common Iaw
para os white collar crimes.

Pela rejeição.
EMENDA ao art. 79

Deputados Lurdinha Savignon, Lúcio Alcân
tara, Augusto Carvalho e Maria de Lourdes
Abadia

O valor fixado para a fiança não merece
reparos. De qualquer modo, é recomendável
que se acolha a expressão "ou índice equiva
lente que venha a substituí-lo". A redação
do dispositivo fica a se,guinte:

"Art. 79 - O valor. .. (BTN), ou ín
dice equivalente que venha substituí-lo:"

Pela aprovação parcial.
EMENDA ao art. 80 (supressão)

Deputados Luís Roberto Ponte, Climério
Velloso e Maun1io Ferreira Lima

O direito comparad<.> mais moderno vem
dando grande importância às associações e
a outros grupos intermediários para a tutela
dos chamados interesses difusos e coletivos.
Mesmo na área penal, sempre com caráter
supletivo à atividade do Ministério públiço.
Existindo o fumus boni juris do crime e ha

, vendo inação do Ministério Público, a ação
penal subsidiária é plenamente justificada.
A sua previsão, contudo, não significa que,
sempre que proposta, será ela aceita pelo
juiz. Só quando preenchidos os mesmos re
quisitos impostos ao Ministério Público é que
a ação ultrapassará o limiar do processso.
E entre estes está o fumus boni juris cuja
exigência impede a litigância penal temerá
ria.

o Pela rejeição.
EMENDA ao art. 86

Deputados Afif Domingos e Ibsen Pinheiro
O texto atual reflete o objetivo maior da

proteção ao consumidor: a transparência da
relação de consumo, em especial quanto aos
dados arquivados sobre o consumidor.

Pela rejeição.
EMENDA ao art. 39, VII

Deputados Gérson Peres e José Lins
A redação atual não produz os vícios apon

tados pela emenda
Pela rejeição.
EMENDA ao art. 57

Deputados Gérson Peres e José Lins
A redação atual de tão simples praticamen

te diz o óbvio. Alterá-la é diminuir sua clare
za. Os limites para a multa, fixados no pará
grafo único, são bem equilibrados e flexíveis.
Não convém estabelecê-los nos moldes da
emenda. A multa, em tal caso, tornar-se-ia
irrisória. Não é este o intuito do Projeto.

Pela rejeição.
EMENDA ao art. 58

Deputados Gérson Peres e José Lins
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Ô texto que se busca emendar cinge-se a
repetir sanções administrativas já existentes
no sistema brasileiro. Se náo as aumenta,
tampouco cabe-lhe diminuí-las. É o que pre
tende a emenda.

Pela rejeição.
EMENDA ao art. 90

Deputado Luiz Henrique
A multa de que cuida o dispositivo é a

civil e não a administrativa. Esta, sim, neces
sariamente vai para o Fundo (ait. 57, caput).
A multa civil, diferentemente, deve servir de
recompensa à associação autora, já que o
Projeto - intencionalmente - em nenhum
momento confere benefícios materiais a tais
entidades. Aqui vige o princípio: trabalhou,
recebeu. Nada de clientelismo.

Pela rejeição.
Sr. Presidente, peço licença a V. Ex' para

consignar que a própria velocidade da distri
buição do texto fez com que quatro pequenos
equívocos fossem cometidos. Menciono-as
agora, para as devidas correções.

Úma delas é que o art. 34 do Código tem,
na verdade, a seguinte redação:

"O fornecedor do produto ou serviço
é solidariamente responsável pelos, atos
de seus prepostos ou representantes au
tônomos."

Outro dispositivo é o art. 51, inciso I, que
tem a seguinte redação, na parte aditiva, que
acolhemos:

"Nas relações de consumo entre o for
necedor e o consumidor-pessoa jurídiCa,
a indenização poderá ser limitada, em
situações justificáveis."

Aqui há apenas a supressão da expressão
"a critério do juiz".

O art. 54, § 4", recebeu emenda aditiva
dos ilustres Deputados Gastone Righi e Jo
fran Frejat, ficando com a seguinte redação:

"Art. 54 : ; .
§ 4" Nos contratos de adesão admite-se

cláusula resolutória, desde que alterna
tiva, cabendo a escolha ao consumidor,
resalvado o disposto no § 2" do art. 53".

Finalmente, quanto ao art. 90, que teve
argüída sua inconstitucionalidade por vários
Parlamentares e pelo Relator da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, Depu
tado Michel Temer, houve acordo de Plená
rio e o dispositivo foi retirado do projetei.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Deputado Michel
Temer, para proferir parecer às emendas de
plenário, ao projeto, em substituição à Co
missão de Constitição e Justiça e Redação,
na qualidade de Relator designado pela Me
sa.

O SR. MICHEL TEMER tp~1DB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cabe-me apenas aditar, em relação ao relat6
rio anteriormente apresentado e já aprovado,
que concordo com a inclusão das emendas
sugeridas pelo Deputado Joaci Góes. Salien
to que essas emendas, aditivas ou substitu-

tivas, são perfeitamente compatíveis com, o
texto constitucional, não havendo, portanto,
inconstitucionalidade a declarar.

O meu voto é pela aprovação das sugestões
oferecidas pelo Deputado Joaci Góes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Deputado Luiz Al
berto Rodrigues, para proferir parecer às
emendas de plenário, ao projeto; em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação,
na qualidade de Relator designado pela Me
sa.

o SR. LUIZ ALBERTO RODRIGUES
(PMDB-MG. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o projeto
de lei que dispõe sobre proteção do consu
midor, relatado pelo Deputado Joaci Góes,
não cria despesas sem orçamento correspon
dente, não cria imposto, não cria qualquer
obrigação subsidiária para os Estados, os Mu
nicípios ou a União.

Do ponto de vista das finanças públicas,
a proposição é correta e merece aprovação,
motivo pelo qual mantemos o parecer ante
riormente apresentado.

Somos pela aprovação do projeto na forma
em que está redigido.

É o nosso parecer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Geraldo Alckmin Filho, para discutir a ma
téria.

O SR. GERALDO ALCKMIN FILHO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cum
prindo dispositivo constitucional, a Câmara
dos Deputados vota, hoje, matéria da mais
alta importância para a Nação, o projeto de
lei que dispõe sobre a proteção do consu
midor.

Entenderam os Constituintes que, na rela
ção de consumo, a parte mais fraca é o consu
midor e que havia necessidade de equilibrá
la. E o C6digo de Defesa do Consumidor
visa exatamente a est~belecer esse equilíbrio
nas relações de consumo, aprimorá-las, me
lhorar a qualidade dos produtos oferecidos
à população e dos serviços a ela prestados,
sejam do setor privado ou público. É impor
tante ressaltar que os serviços públicos tam
bém estarão sob a tutela do C6digo,de Defesa
do Consumidor. A administráção direta, as
empresas estatais, todos terão que cumprir
o que determina o C6digo de Defesa do Con
sumidor.

Este C6digo é moderno, voltado para os
direitos do consumidor; prioriza a prevenção
da lesão do consumidor, os aspectos educa
tivo e pedag6gico nas relações de consumo,
e não as elevadas e ineficientes sanções pe
nais.

Com a participação da sociedade civil, atra
vés da OAB, do Ministério Público, dos ór
gãos de defesa do consumidor, dos empre
sários, dos publicitários, o projeto amadu- .
receu, não no sentido de ser policialesco, pu
nitivo, mas preventivo, priorizando o ressar
cimento civil. O que interessa ao consumidor .

lesado é ter, rapidamente, o ressarcimento
civil: a troca do produto ou a devolução do
dinheiro, corrigido monetariamente.

São estes os instrumentos que o C6digo
de Defesa do Consumidor traz, imprimindo
agilidade e rapidez na troca de produtos, na
correção de defeitos da mercadoria ou na de
volução do dinheiro por ela pago o mesmo
acontecendo com os serviços prestados à po
pulação.

O código fortalece os 6rgãos de defesa do
consumidor, como os Procons, na medida em
que permite a intimação do empresário para
o seu comprometimento, objetivando o en
tendimento, o acordo amigável, a solução pa
cífica entre as partes, mas permitindo tam
bém sua postulação em juízo, dentro do ex
tremo direito do consumidor lesado.

O c6digo possibilita as ações coletivas,
pois, se uma associação de pai5 e mestres,
uma APM postular em juízo, a sentença terá
validade para todos os associados."

Ele regulamenta a publicidade, geralmente
enganosa. Possibilita até a contrapropaganda
e torna toda a oferta partícipe do contrato.
Enfim, Sr. Presidente, o Código é um instru
mento moderno para uma economia de mer
cado moderna, como são todas as leis de defe
sa do consumidor dos países capitalistas. Di
ferentemente do que disseram, não se trata
de intervenção do Estado na economia, mas
da correção das externalidades de uma eco
nomia de mercado.

O C6digo de Defesa do Consumidor torna
rá a nossa economia de mercado avançada;
moderna, ágil, boa não só para os consumi
dores, mas também para o empresariado, na
medida em que institui uma concorrência
mais leal e um mercado mais transparente.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, fazemos apelo no sentido de que, aten
dendo aos legítimos interesses dos Deputados
que apresentaram emendas, n6s as analise
mos com agilidade suficiente para termos
aprovada, ainda hoje, uma das mais impor
tantes leis que a Constituição, em boa hora,
determinou que fizéssemos: a lei de proteção
do consumidor. (Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Gerson Peres, para discutir a matéria.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos apreciando hoje 0 ..c6di
go de Defesa do Consumidor, uma das aspira
ções do povo-brasileiro. Na semana passada,
quando procuramos obstruir, a curto prazo,
a tramitação do projeto, fizemo-lo com o ob
jetivo de aperfeiçoá-lo e de proteger, sobre
tudo, o direito do consumidor. Porque consu
midores somos todos, os que produzem e os
que consomem. É consumidor o produtor de
farinha, que compra remédio; é consumidor
o fabricante de carros, que compra o freio;
é consumidor o pescador e quem compra o
pescado. Enfim, todos são ig\lais perante a
lei.

Quando estudei o Substitutivo, também
elaboraqo pelo eminente Deputado Joaci
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Góes, encontrei algumas contradições e algu
mas falhas merecedoras de críticas. A primei
ra que levantei envolveu o art. 90, e S. Ex'
não.mencionou em seu discurso a minha con
testação. O art. 90 é inconstitucional, proque
pretende arrecadar as multas decorrentes da
lei para entregá-Ias a sociedades civis,.quando
a Constituição obriga que os tributos sejam
canalizados para fins sociais, como educação.
saúde e transporte público, e aplicados pela
União e pelos Estados.

Encontrei no Código, Srs. Deputados, a
tese da inversão do ônus da prova, que é,
segundo o Relator, o fulcro do Código. Não
vou criar nenhum problema a essa tese, mas
digo que ela é, pela Constituição, inconstitu
cional. Mas os interessados que procurem o
Supremo Tribunal Federal para buscar a ar
güição de inconstitucionalidade. E digo que
é inconstitucional15aseado no art. 59 da Cons
tituição, que diz;

"Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garan
tindo-se aos brasileiros e aos estrangei
ros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igual
dade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judi
dai ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes.

LVII - Ninguém será considerado cul
pado até o trânsito em julgado de senten
ça penal condenatória."

Isso esclarece a minha afirmação. Apre
sentei uma emenda, que o Relator não acei
tou por achar que fere o fulcro do Código.
Deixemos, então.. que a Justiça aprecie a ma
téria.

Encontrei no Código, no que se refere às
multas - e apresentei uma emenda - uma
violência contra o cidadão, quer produtor,
quer fornecedor. Entre elas há os grande,
mas também os pequenos e os micros, que,
no nosso País, constituem a maioria dos for
necedores e produtores. Pois bem, as multls
variam de 360 BTN o que equivale a 13 mil
cruzeiros, a 3 milhões de BTN, que corres
pondem a 140 milhões de cruzeiros. Em país
nenhum se descobre tamanha vontade de pu
nir. Nem nos vinte séculos an.tes de Cristo,
no Código de Hamurabi, se encontra pena
tão dura como esta que o Código do Consu
midor que impor aos brasileiros.

Apresentamos uma emenda, fazendo a
multa variar ente 1 e 100%, sob controle ju
risdicional, do valor do bem ou serviço forne
cido. E não poderia ser outra a nossa posição,
pois vivemos hoje num Estado de direito,
cujo tripé se assenta na liberdade, no controle
jurisdicional e na legalidade. Se um dos três
não existir, não existe Estado de direito. O
Juiz, na trindade da avaliação da culpa, do
dolo e das circunstâncias, pode até punir, se

for preciso, em 140 milhões de cruzeiros. Mas
que não diga a lei que essa é a pena.

Outras emendas apresentei, mas quero
destacar uma que me parece muito impor
tante. O Código restabelece no Brasil, Srs.
Deputados, o famigerado instituto da respon
sabilidade objetiva. Alguns dirão que países
como os Estados Unidos e a Alemanha pos
suem o instituto de responsabilidade obje
tiva. Mas não dizem, na justificativa, do con
trole restrito que esses Estados têm sobre
a responsabilidade objetiva. E aqui vejo que
ela é muÍto ampla, vejo que se transfere ao
Chefe do Executivo poder incomensurável
para ir ao âmago do direito do cidadão, de
maneira direta, sem apelação. Paga-se pri
meiro e depois se discute; pune-se primeiro
e depois se discute.

Não estamos aqui para criar a cassação de
direitos, e vejo entre as punições a cassação
do r~gistro da atividade comercial ou indus
trial. Outro atentado à Constituição.

Se não tivesse coragem de dizer isto desta
tribuna, mesmo correndo o risco da maledi
cência e da leviandade como as que sofri nes
tes dias, por parte de articulistas de jornais
e revistas, não seriam eu digno de representar
o meu Estado e o povo brasileiro no Con
gresso Nacional.

Estamos fazendo um código e não uma lei
comum. Ele tem de ser um instrumento de
equilíbrio entre o consumidor e o produtor,
que também é consumidor, tem de ser justo,
humano e vigoroso, ·tem de punir os irrespon
sáveis, mas nunca violentando, pelo arbítrio
de um só poder, o direito do cidadão.

De outra forma, não seria necessária tanta
luta para o restabelecimento das prerroga
tivas do Congresso Nacional, para que falasse
pelo povo brasileiro.

Não sou contra o Código do Çonsumidor
nem desejo impedir que ele seja votado, co
mo indicam as manchetes levianas de alguns
jornais. Não! Sou contra a violência que o
Código vai perpetrar, se muitos desses artigos
forem aprovados nesta tarde, como os da cas
sação, da multa e da responsabilidade obje
tiva. E, dentro da responsabilidade objetiva,
que me perdoe o eminente e respeitado Rela
tor, a quem defiro a minha admiração pelo
seu trabalho, há uma aberrante contradição:
o Código transfere a responsabilidade obje
tiva, Srs. Deputados, para fornecedores e
produtores, mas, quando se trata dos profis
sionais, o Código os submete à responsabi
lidade subjetiva. Isto quer d!!:er que o médico
ou o advogado podem explorar o consumi
dor, porque só muito depois é que vão res
ponder por seus atos. Mas aqueles que forne
cem os produtos primeiro são punidos, para
depois irem discutir a responsabilidade dos
seus atos na Justiça.

Isto não está certo. São dois pesos e duas
medidas. É uma contradição aberrante, para
a qual chamo a atenção dos Parlamentares
judiciosos, que querem aprovar um código
não para buscar a popularidade, não para
fins eleitoreiros, às vésperas de um pleito,
mas para dar ao País uma lei séria, respon
sável? que realmente seja justa e equilibrada.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' a tole
rância por permitir, nesta tarde, que eu pu
desse defender-me das acusações que me im
putaram. Quero dizer que não obstrui nem
obstruirei a votação de lei tão importante e
tão necessária como esta que o Congresso
Nacional tardiamente elabqrou e que é obje
to de tramitação irregular. 'A Constituição,
no art. 48 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, determina que o Con
gresso Nacional elabore o Código de Defesa
do Consumidor no prazo de 120 dias,. e esta
mos levando mais de um ano para finalizá-lo.
A Constituição, para a elaboração do Códi
go, exige que seja instalada uma comissão
especial, formada por Deputados e Senado
res especialistas no assunto. No entanto, a
Câmara dos Deputados está votando não um
código, mas uma lei, contrariando a própria
Constituição.

Entretanto, deixo essas considerações
àqueles que quiserem impugnar o código. A
mim não cabe essa tarefa. Ao legislador cabe,
isto sim, a tarefa específica de mostrar esses
pontos, a fim de que possamos sair daqui
vitoriosos, a fim de que possamos oferecer
aos brasileiros um código que não violente
nem o direito dos que produzem nem o dos
que consomem.

Com essas· considerações, Sr. Presidente,
peço aos Deputados que, por ocasião da apre
ciação das minhas emendas, prestem bastante
atenção às justificativas que irei expor no exa
to momento, para que possamos escoimar
algumas falhas que esse código apresenta e
legar ao País uma lei verdadeiramente justa
e humana, para o bem de todos os brasileiros.

Era o que tinha a dizer. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Concedo a palavra, para discutir a matéria,
ao Deputado Samir Achôa.

O SR. SAMIR ACHÔA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em 1981, apresentei
uma indicação a esta Casa objetivando a fei
tura do Código de Defesa do Consumidor.
A indicação tramitou e não obteve êxito.

Quando da Assembléia Nacional Consti
tuinte, apresentei emenda com vistas à con
cretização do Código de Defesa do Consu
midor. Depois de idas e vindas, na subco
missão finalmente foi aprovado dispositivo,
consubstanciado no art. 48 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, determi
nando ao Congresso Nacional a obrigatorie
dade de elaborá-lo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
todo momento ouvimos, nas emissoras de rá
dio e televisão, e temos, nos jornais, críticas
ao Congresso Nacional por não ter respeitado
o prazo de quatro meses estabelecido pela
Constituição. Aliás, o projeto original esta
belecera o prazo de um ano. Quando da alte
ração, comuniquei-me com o ilustre Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte,
Deputado Ulysses Guimarães, que, com sua
sabedoria, me disse; "Deixa assim, porque
elaborar é preparar, é trabalhar em torno
de, é fazer." E isto foi feito.



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 27 7937

As críticas ao Congresso Nacional são ab
solutamente injustas, pois foi elaborado mais'
de um projeto de Código de Defesa do Con
sumidor. O Senador Jutahy Magalhães e ú
Deputado Joaci Góes, como seu grande e
hercúleo trabalho, bem como os Deputados
Michel Temer, Geraldo Alckmin Filho e vá
rios outros Parlamentares, lutaram para que
hoje finalmente fosse votado o Código de
Defesa do Consumidor.

Entendo que tal código é nada mais nada
menos do que uma nova Constituição brasi
leira,' porque, primordialmente, defende os
direitos de todos os cidadãos.

Sr. Presidente, orgulho-me muito do texto
final, resultante do trabalho de vários Parla
mentares que engrandecem o Congresso Na
cional, porque o Código de Defesa do Consu
midor é, sem sombra de dúvidas, um dos
mais avançados de todo o mundo. Aliás,
quem o diz não sou eu, são as entidades que
se procuparam em estudar o texto final, ela
borado pelo ilustre Deputado Joaci Góes.

Quero, Sr. Presidente, que a partir de hoje
esse código tenha tramitação rápida, para que
os brasileiros de todos os quadrantes deste
País, tão infelicitados pela exploração social
e pela prepotência dos poderosos contra os
mais humildes, disponham de uma legislação
que seja efetivamente a Constituição do seu
dia-a-dia. É isso que significa o Código de

,Defesa do Consumidor. Para que ele surta'
.efeito, para que não seja mais uma lei não
aplicada, com conseqüências danosas para a
sociedade, queremos que o povo se mobilize.
Aí está uma das sabedorias do texto final,
'de autoria do nobre Deputado Joaci Góes:
que várias entidades não-estatais atuem, por
que o' Estado já demonstrou a sua falência,
não só na preservação dos direitos dos cida
dãos, mas também na fiscalização desses di
reitos. Esse Código dá às entidades privadas, '

. constituídas na maioria das vezes com o ardor
,do entusiasmo e do ideal em defesa dos inte
resses populares, prerrogativas que não exis
tiam. E bem verdade que acima de tudo isso
está a Promotoria Pública, com força extraor
dinária para punir aqueles que violarem o
Código de Defesa do Consumidor.

Sr. Presidente;Srs. e Srs. Deputados, en
tendemos que vivemos nova era. O brasi
leiro, o consumidor mais explorado do mun
.do, se tiver a atenção voltada para a cobrança
dos direitos estabelecidos nesse texto moder
no e avançado, que faz orgulhar o Congresso
Nacional, terá, evidentemente, como defen
der-se. Para isso tem de valer-se de sua cida
dania. Não pode continuar impotente e dizer
que de nada adianta recorrer à Justiça. Tem
de recorrer, os instrumentos lá estão. Resta
ao povo, às autoridade e às entidades o cum
primento do dispositivo, que, repito, Jraz
muito orgulho ao Congresso Nacional. '

Estou muito orgulhoso, e quero calar a bo
ca daqueles que tanto nos criticaram al~gan,

do que havíamos excedido o praza'estabe
lecido na Constituição, o que não é verdade,
porque o Código foi elaborado com pelo me- ,
·nos oito propostas.

Quero que detratatores do Congresso Na
cional atentem para o feito dessa Casa, no
sentido de dar um instrumento ágil e mo
derno para a defesa dos interesses populares,
principalmente das classes mais humildes do
País.

Deus há de abençoar o Código de Defesa
do Consumidor, porque veio realmente em
boa hora, no momento em que' todos sofre
mos as agruras das injustiças sociais que se
refletem no dia-a-dia do povo brasileiro.

Parabéns à Câmara dos Deputados, ao
Congresso Nacional e a toda a Nação brasi
leira. Parabéns ao ilustre Deputado Joaci
Góes, que com ardor, com entusiasmo, com
trabalho conseguiu finalmente, ao lado de
Michel Temer, Geraldo Alckmin Filho e de
outros ilustres Parlamentares, chegar· a um
texto que, tenho certeza, merecerá a aprova
ção e o aplauso da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, consolidando tudo isso
na vontade soberana do Congreso Nacional.
(Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o Sr. Amaral Netto, para
discutir o projeto.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em primeito lugar, quero
homenagear o Relator, o nobre Deputado
Joaci Góes, que, na medida do possível, fez'
um trabalho que praticamente satisfaz à mé
dia desta Casa.

A propósito, quero fazer um registro a res
peito da última vez em que o relatório do
Deputado Joaci Góes foi posto em votação. '
O Deputado Gerson Pere:;, primeito ViceC

Líder do PDS, tomou uma atitude que pode
ser mal interpretada, porque se colocou con
tra a votação naquele momento. Mas a posi
çã? de S. Ex' eri! de um Vice-Líder cujo pró
pno partido, através do Líder, respeita intei
ramente a atribuição dada a ele.

Como eu havia colocado sob sua responsa
bilidade o debate e a votação da lei de prote
ção ao consumidor, quando S. Ex' tomou
aquela atitude eu deveria prestigiá-lo. Quero
deixar claro que sua posição não era contra'
a votação da lei, mas um protesto contra a
falta de atenção dispensada às emendas de
sua autoria. Nenhum Deputado, do mais hu
milde ao mais importante, pode ter suas
emendas tratadas com pouca atenção ou reli
xamento. Foi este o motivo que o Deputado
Gerson Peres a tomar uma decisão de apa
rente obstrução naquela oportunidade.

Hoje pela manhã o nobre Deputado Ger
son Pe'res procurou-me para dizer que não
tomaria nenhuma atitude contra a votação
do relatório. S. Ex' defenderá suas emendas,
votará com elas e não pedirá verificação,~ei

xando que o projeto seja aprovado como a
maioria desta Casa que, pois o povo precisa
que ele seja aprovado.

Era o registro que desejava fazer, para que
não ficasse pairando no ar nenhuma dúvida
sobre a posição do primeiro Vice-Líder do
Líder efetivo do PDS, que sou eu, o~ da

bancada, inteiramente favorável ao projeto.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência prorroga a sessão até que
o item 1 da pauta seja apreciado. Temos ain
da 62 destaques para serem votados.

Gostaria de dizer aos que vieram assistir
à votação do Código de Defesa do Consu
midor que a Mesa da Câmara dos Deputados
fará todo o esforço possível para votá-lo nesta
sessão. Há muitas emendas e cerca de 62 des
taques para serem ordenados, mas esta Presi
dência tentará votar este item.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa os seguintes.

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

Sr. Presidente:
Requeiro, na forma regimental, destaque

para rejeição do artigo 90 do Substitutivo da
Comissão de Defesa do Consumidor Meio
Ambiente e Minorias.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Aldo Arantes

Sr. Presidente:
Requeiro, na forma regimental, destaque

para supressão da expressão: "Para os fins
do art. 5', LXXII da Constituição Federal",
do art. 43, §§. 4°.

Em 26 de junho de 1990. - Geraldo Alck·
min Filho.

Sr. Presidente,
Requeiro destaque para supressão da ex

pressão: "ainda que o arquivo ou banco de
dados pertença a pessoas ou entidades de di
reito privado", do art. 86.

Em 26 de junho de 1990. - Geraldo Alck
min Filho
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 2'
Senhor Presidente:
Requeiro, nos tennos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
n' 1/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Gumercinco Milhomem, Líder do
PT.
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 2' Parágrafo único
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, Desta

que para votação em separado da Emenda
n' 2/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Gumercinco Milhomem, Líder do
PT.
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art.6', VIII
Senhor Presidente:
. Requeiro, nos tennos regimentais, desta

que para Votação em separado da Emenda
n" 9/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. -'
Deputado Gumercinco Milhomem, Líder do '
PT.
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Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 6', VIII
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
n" 12/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 16
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 22/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 18
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 25/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 18, caput
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 26/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 29
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 28/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 29
Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado da Emenda N'
29/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jor~e! Vice-Líder do PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 29
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 30/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice·Líder do PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 62
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado da Emenda N'
58/90, ao PL 3.683-A, de 1989.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 

Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 62, § l'
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 59/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 63
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 61/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 63, § 2'
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 62/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do :pT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 64
Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos regimentais, desta
que para votação em separado da Emenda
N' 63/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 65
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 64/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 66
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 65/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.
Partido dos Trabalhadores
Glíbinete da Liderança

Art. 66, § l'
Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos regimentais, desta
que para votaçãO em separado da Emenda
N" 66/90, ao J'L 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. -.
Deputado Eduardo Jorge, Vice-Líder do PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 66, § 2'
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 67/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. -'
Deputado Gumercindo Milhomem, Líder do
PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 67
Senhor Presidente!
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 68/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Gumercinco Milhomem, Líder do
PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 68
Senhor Presidente
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 69/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. --'
Deputado Gumercindo Milhomem, Líder do
PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 69
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 71/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Gumercinco Milhomem, Líder do
PT.
Partido dos Trabalhadores
Gábinete da Liderança

Art. 70
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N" 72/90, ao PL 3.683-A, de 1980.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Gumercinco Milhomem, Líder do
PT.
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança.

Art. 71
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 73/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990.
Deputado Gumercinco Milhomem, Líder do
PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança
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Art. 72
Senhor Presidente
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da- Emenda
N' 75/90, ao PL 3.683-A, de 1979.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Gumercinco Milhome, Líder do
PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 73
Senhor Presidente
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 76/90, ao PL 3.683-A, ·de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Gumercinco Milhomem, Líder do
PT.

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 74
Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado da Emenda n'
77/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomem, Líder do
PT.
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 79

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
n' 80/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Gumercindo Milhomem, Líder do

'PT.
Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

Art. 90

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda
N' 84/90, ao PL 3.683-A, de 1989.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
.De-r. Gumercindll. Milhomem., Líder ~o P!.

Art. 3'

PROJETO DE LEI N' 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu·
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais, requeiro destaque

.para aprovação da .emenda n' 4, ao Substi
tutivo do relator.

Dep. Luiz Roberto Ponte
Art. 3', § I'

PROJETO DE LEI N' 3.683-A DE 1989.. ..
Que dispõe sobre a proteção ao consu·

midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais, requeiro destaque

para aprovação da emenda n' 6, apresentada
ao Substitutivo do relator.

Dep. Luis Roberto Ponte

Art. 6', VIII

PROJETO DE LEI N:' 3.683-A de 1989

Destaque para aprovação de Emenda.
. Nos termos regimentais, requeiro des

taque para aprovação da emenda n9 10,
apresentada ao Substitutivo do relator.

Deputado Luiz Roberto Ponte
Art. 6' (aditiva de §)

PROJETO DE LEI N' 3.683-A de 1989

Que dispõe sobre a proteção ao con·
sumidor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais, requeiro des

taque para aprovação da emenda n' 13,
apresentada ao Substitutivo do relator
Dep. Luiz Roberto Ponte

Art. 12

PROJETO DE LEI N' 3.683-A de 1989

Que dispõe sobre a proteção ao
consumíd_or e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais, requeiro des

taque para aprovação da emenda n' 15,
apresentada ao Substitutivo do relator.

Dep. Luiz Roberto Ponte

Art. 12, § 3'

PROJETO DE LEI N'3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao con·
sumidor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda n9 18, apresentada
ao Substitutivo do relator.

Dep. Luis Roberto Ponte

Art. 13, I

PROJETO DE LEI N' 3683-A de 1989

Destaque para aprovação de Emenda.

Nos termos regimentais requeiro des
taque para aprovação da emenda n' 20,
apresentada ao Substitutivo do relator.

Dep. Luiz Roberto Ponte

Art. 29
PROJETO DE LEI N' 3.683-AD.E 1989

Que dispõe sobre a proteção ao con·
sumidor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emendâ:
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda n' 30, apresentada
ao Sustitutivo do relator.

Dep. Luis Roberto Ponte

Art. 53
PROJETO DE LEI N' 3.683~ADE 1989

Que disp§e sobre a proteção ao consu·
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro des

taque para aprovação da emenda n' 49,
apresentada ao Substitutivo do relator.

Dep. Luiz Roberto Ponte

Art. 56

PROJETO DE LEI N' 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao con·
sumidor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro des

taque para aprovação da emenda n' 52,
apresentada ao Substitutivo do relator.

Dep. Luiz Roberto Ponte

Art. 75
PROJETO DE LEI N' 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu·
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requei

ro destaque para aprovação da emenda
n' 79, apresentada ao Substitutivo do re
lator.

Dep. Luis Roberto Ponte
Art. 80

PROJETO DE LEI N' 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao con
sumidor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda n' 82, apresentada
ao Substitutivo do relator.

Dep. Luis Roberto Ponte
Art. 29

PEDIDO DE DESTAQUE PARA
APROVAÇÃO DE EMENDA N' 29

"Suprima-se o Artigo 29 do
Projeto de Lei n' 3.683/89, elaborado

pela Comissão Mista."

Brasília, 26 de junho de 1990. - Climério
VelIoso - Ibsen Pinheiro. Líd-;r do.PMDB.

Aditiva ao art. ,F -
PROJETO DELE! N' 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da 'emenda n° 7, apresentada
ao Substitutivo do relator.

Deputado Gerson Peres.

Art. 6', V

PROJETO DE LEI N' 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda•.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda n' 8, apresentada
ao Substitutivo-do relator.- -. ._---

Brasília, 26 de junho de 1990.
t>~utaáo Gerson Peres.

Art. 6', VIII

PROJETO DE LEI N' 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovaçíi.o de Emenda.
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Nos termos regimentais requeiro destaque
para aprovação da emenda n'U, apresentada
ao Substitutivo do relator.

Deputado Gerson Peres.

Art. 12

PROJETO DE LEI N° 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu·
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda n'16, apresentada
aO Substitutivo do relator.

Deputado Gerson Peres.

Art. 14, Caput

PROJETO DE LEI No 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

"Rara aprovação da emenda no 21, apresentada
ao Substitutivo do relator.

Deputado Gerson Peres.

Art. 18, caput

PROJETO DE LEI N° 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda no 24, apresentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

Art. 34

PROJETO DE LEI N" 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu·
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda n' 32, apresentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

Art. 39, VIII

PROJETO DE LEI N" 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação de emenda n' 38, apresentada
'ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

Art. 41

PROJETO DE LEI No 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda no 39, apresentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

Art. 49

PROJETO DE LEI N' 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a pro'leção ao consu·
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda n' 42, apresentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

Art. 51, I

PROJETO DE LEI No 3.6i,l3-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu-
midor e dá outras providências. .

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais destaque para

aprovação da emenda n' 43, apresentada ao
Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

Art. 56

PROJETO DE LEI N° 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu·
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda n' 50, apresentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

Art. 56

PEDIDO DE DESTAQUE PARA
APROVAÇÃO DE EMENDA N° 51

O artigo 56, inciso XI do Projeto de Lei
3683/89, elaborado pela Comissão Mista, pas
sa a ter a seguinte redação:

"Art. 56. As infrações das normas
de defesa do consumidor ficam sujeitas,
conforme o caso, às seguintes sanções,
sem prejuízo das de natureza civil e pe
nai:

XI - intervenção administrativa no
âmbito interno da empresa, sem afasta
mento dos seus administradores, limita
da a atos que tenham a finalidade de
garantir o cumprimento de obrigação le
gai e por prazo jamais excedente de 10
(dez) dias."

Brasília, 26 de junho de 1990. - Climério
Venoso - Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB.

Art. 57

PROJETO DE LEI No 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu·
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação da Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação daemenda n' 54, ap,resentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

Art. 58

PROJETO DE LEI N° 3.683-A DE 1989

Que dispõe 'sobre a proteção ao consu·
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda n' 56, apresentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

Art. 75

PEDIDO DE DESTAQUE PARA
APROVAÇçÃO DE EMENDA N' 78

Suprima-se o artigo 75 ao Projeto de
Lei n' 3683/89, elaborado pela Comissão
Mista.

Brasflia, 26 de junho de 1990. - Clímerio
Venoso - Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB,

Art. 80

PEDIDO DE DESTAQUE PARA
APROVAÇÃO DE EMENDA N' 81

"Suprima-se o artigo 80 do Projeto de
Lei n' 3683/89, elaborado pela Comissão
Mista."

Brasília, 26 de junho de 1990. - Climério
Venoso - Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-O Relator designado pela Mesa em substi
tuição à Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, 'ao apreciar o
projeto ofereceu ao mesmo e vou submeter
a votos o seguinte Substitutivo; ressalvados
os destaques.

O Congresso Nacional decreta:

Título I - Dos Direitos do Consumidor
Capítulo I - Disposições Gerais
Capítulo H - Da Política Nacional de Re

lações de Consumo
Capítulo III - Dos direitos básicos do con

sumidor
Capítulo IV - Da qualidade de produtos

e serviços, da prevenção e de reparação dos
danos

Seção I - Da proteção à saúde e segurança
Seção H - Da responsabilidade pelo fato

do produto e do serviço
Seção III - Da responsabilidade por vício

do produto e do serviço
Seção IV - Da decadência e da prescrição
Seção V - Da desconsideração da perso-

nalidade jurídica
Capítulo V - Das práticas comerciais
Seção I - Da oferta
Seção H - da publicidade
Seção IH - Das práticas abusivas
Seção IV - Da cobrança de dívidas
Seção V - Dos bancos de dados e cadas-

tros dos consumidores
Capítulo VI - Da proteção contratual
Seção I - Disposições gerais
Seção 11 - Das cláusulas abusivas
Seção IH - Dos contratos de adesão
Capítulo VII - Das sanções administra-

tivas •
Título H - Das infrações ,penais
Título III - Da Defesa do consumidor em

juízo
Capítulo I - Disposições Gerais
Capítulo II - Das ações coletivas para a

defesa de interesses individuais homogêneos
Capítulo III - Das ações de responsabi

lidade do fornecedor de produtos e serviços
Capítulo IV - Da coisa julgada
Título IV - Do sistema nacional de defesa

do consumidor
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Título V - Da convenção coeltiva de con
sumo

Título VI - Disposições finais
O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1" O presente Código estabelece
normas de proteção e defesa do consumidor,
de ordem pública e interesse social, nos ter
mos do art. 5", inciso XXXII, 170, inciso V,
da Constituição Federal e art. 48 de suas Dis
posições Transitórias.

Art. 2" Consumidor é toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se ao consumi
dor a coletividade de pessoas, ainda que inde
termináveis, que haja intervindo nas relações
de consumo.

Art. 3" Fornecedor é toda pessoa física
ou jurídica, pública oU privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersona
lizados, que desenvolvam atividades de pro
dução, montagem, criação; construção,
transformação, importação, exportação, dis
tribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.

§ 1" Produto é qualquer bem, móvel ou
imóvel, material ou imaterial.

§ 2" Serviço é qualquer atividade forne
.cida no mercado de consumo, mediante re
muneração, inclusive às de natureza bancá
ria, financeira, de crédito e -securitária, salvo
as decorrentes das relações de caráter traba
lhista.

CAPÍTULO 11
Da Política Nacional de Rela~ões de Consumo

Art. 4" A Política Nacional de Relações
de Consumo tem por objetivo o atendimento
das necessidades dos consumidores, q re.spei
to à sua dignidade, saúde e segurança, a pro-,
teção de seus interesses econômico,s, a melho
ria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios:

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

iI - ação governamental no sentido de
proteger efetivamente o consumidor: ,

a) por iniciativas diretas;
b) por incentivos à criação e desenvolvi

mento de associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado

de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços

com padrões adequados da qualidade, segu
rança, durabilidade e desempenho.

111 - harmonização dos interesses dos par
ticipantes das relações de consumo e compati
bilização da proteção do consumidor com a
necessidade de desenvolvimento econômico
e tecnológico, de modo a viabilizar os princí
pios nos qmiis se funda a ordem econômica
(art. 170, da Constituição Federal), sempre
com base na boa-fé e equilíbrio nas relações
entre consumidores e fotnecedores;

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

V - incentivo à criação pelos fornecedores
de meios eficientes de controle de qualidade
e segurança de produtos e serviços, assim co
mo de mecanismos alternativos de solução
de conflitos de ...

VI - coibição a repressão eficiente de to
dos os abusos praticados no mercado de con
sumo, inclusive a concorrência desleal e utili
zação indevida de inventos e criações indus
triais, das marcas e normas comerciais e sig
nos distintivos, que possam causar prejuízo
aos consumidores;

VII- racionalização e melhoria dos servi
ços públicos;

VIII - estudo constante das modificações
do mercado de consumo.

Art. 5" Para a execução da Política Na
cional das Relações de Consumo, contará o
Poder Público com os seguintes instrumen
tos, dentre outros:

I - manutenção da assistência jurídica, in
tegral e gratuita para o consumidor carente.

11 -instituição de Promotorias de Justiça
de' Defesa do Consumidor, no âmbito do Mi
nitério Público;

111 - criação de delegacias de polícia espe
cializadas no atendimento de consumidores
vítimas de infrações penais de consumo;

IV -criação de Juizados Especiais de Pe
quenas Causas e Varas Especializadas para
a solução de litígios de consumo;

V - concessão, de estímulos à criação e
desenvolvimento das Associações de Defesa
do Consumidor;

§ I';' Os Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios manterão órgãos de atendimento
gratuito para orientação dos consumidores.

§ 2" A União, os Estados, Distrito Fede
ral e os Municípios poderão fiscalizar preços
e autuar os infratores, observando seu prévio
tabelamento pela autoridade competente.

CAPÍTULO III
Dos Direitos Básicos do Consumidor

Art. 6" São direitos básicos do consumi
dor:

I - A proteção da vida, saúde e segurança
contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços conside
rados perigosos ou nocivos;

11 - A educação e divulgação soble con
sumo adequado dos produtos e serviços, asse
guradas a liberdade de escolha e a igualdade
nas contratações;

111 - A informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especi
ficação correta de quantidade, característi
cas, composição, qualidade e preço e garan
tia, bem,como sobre os riscos que apresen
tem;

IV - A proteção contra a publicidade en
ganosa e abusiva, métodos comerciais coerci-'
tivos ou desleais, bem como contra práticas
e cláusulas abusivas ou impostas no forneci
mento de produtos e serviços;

V - A modificação das cláusulas contra
tuais que estabelçam prestações despropor
cionais ou sua revisão em razão de fatos su
pervenientes que as tornem excessivamente
onerosas;

VI - A efetiva prevenção e reparação de
danos patrimoniais e morais, individuais, co
letivos e difusos;

VII - O acesso aos órgãos judiciários e
administrativos, com vistas à prevenção ou
reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos ou difusos, assegurados
a proteção jurídica, administrativa e técnica
aos necessitados;

VIII - A facilitação da defesa de seus di
reitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímel a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiência;

IX - A participação e consulta na formu
lação das políticas que os afetem diretamen
te, e a representação de seus interesses por
intermédio das entidades públicas ou priva
das de defesa do consumidor;

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

Art. 7" Os direitos previstos neste Códi
go não excluem outros decorrentes de trata
dos ou convenções internacionais de que o
Brasil seja signatário, da legislação interna
ordinária, de regulamentos expedidos pelas
autoridades administrativas competentes,
bem como dos que derivam dos princípios
gerais do direito. analogia, costumes e equi
dade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor
a ofensa, todos responderão solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas nor
mas de consumo.

CAPÍTULO IV
Da Qualidade de Produtos e Serviços,
da prevenção e reparação dos danos

SEÇÃO I
Da Proteção a Saúde e Segurança

Art. ti" Os produtos e serviços colocados
no mercado de consumo não acarretarão ris
cos a saúde ou segurança dos consumidores,
exceto os considerados normais a previsíveis
em decorrência da sua natureza e fruição,
obrigando-se os fornecedores em qualquer
hipótese, a dar as informações necessárias
e adequadas a seu respeito.

Parágrafo único. Em se tratando áe pro
duto industri.al, ao fabricante cabe prestar as
informações a que se refere este artigo, atra
'vés de impressos apropriados que devem
acompanhar produto.

Art. 9" O fornecedor de produtos e servi
ços potencialmente nocivos ou perigosos à
saúde segurança deverá, informar, de ma
neira ostensiva e adequada, a respeito da sua
nocividade ou periculosidade, sem prejuízo
da adoção de outras medidas cabíveis em ca
da caso concreto.

Art. 10 O fornecedor não poderá colo
car no mercado de consumo produto ou servi
ço que sabe ou deveria saber apresentar alto
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grau de nocividade ou periculosidade à saúde
ou segurança.

§ 1" o fornecedor de produtos e serviços
que, posteriormente à sua introdução no

mercado de consumo, tiver conhecimento da
periculosidade que apresentam, deverá co
municar o fato imediatamente às autoridades
competentes!e aos consumidores, mediante
anúncios publicitários.

§ 2" Os anúncios publicitários a que se
refere o paragrafo anterior serão veiculados
na imprensa, rádio e televisão às expensas
do fornecedor do produto ou serviço.

§ 3" Sempre que tiverem con~ecimento

de periculosidade de produtos ou serviços a
saúde ou segurança dos consumidores, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão informá-los a respeito.

Art. 11. O produto ou serviço que, mes
mo adequadalllente utilizado ou fruido, apre
sente alto grau de nocividade ou periculo
sidade será retirado imediatamnete do mer
cado pelo fornecedor, sempre às suas expen
sas, sem prejuízo da responsabilidade pela
reparação de eventuais danos.

SEÇÃO II
Da Responsabilidade Pelo Fato do Produto

e do Serviço

Art. 12. O fabricante, o produtor, o
construtor, nacional ou estrangeiro, e o im
portador respondem, independentemente da
existência da culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos de
correntes de projeto, fabricação, construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresen
tação ou acondicionamento de seus produtos,
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1" O produto é defeituoso quando não
oferece a segurança que dele legitimente se
espera, lavando-se em consideração as cir
cunstâncias ,relevantes, entre aS'quais:

I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente

dele se esperam;
III - a época em que foi colocado em cir

culação.
§ 2" O produto não é considerado defei-,

tuoso pelo fato de outro de melhor qualidade
ter sido colocado no mercado. ~

§ 3" O fabricante, o construtor, o produ
tor ou importador só não será responsabi
lizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mer
cado;

LI - que embora haja colocado o produto
no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do .consumidor ou
de terceiro.

Art. 13. O comerciante é iguaimente
responsável, nos termos do artigo anterior,
quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor '
ou o importador não puderem ser identifi
cados;

II - o produto for fornecido sem identifi
cação clara o seu fabricante, produtor, cons- .
trutor ou importador.

III - não conservar adequadamente os pro
dutos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pa
gamento ao prejudicado poderá exercer o di
reito de regresso contra os demais respon
sáveis, segundo sua participação na causação
de evento danoso.

Art. 14. O fornecedor de serviço respon
do, independentemente da existência de cuJ- .
pa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à presta
ção dos serviços; bem como por informação
insuficientes ou inadequadas sobre sua frui-.
ção e riscos.

§ I" O serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele
pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o medo de seu fornecimento;
II - o resultado e. os riscos que razoavel

'mente dele esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2" O serviço não é consid~rado defei

tuoso pela adoção de novas técnicas.
§ 3" o fornecedor de serviços só não será

responsabilizado quando provar:

I - que tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.

§ 4" A responsabilidade pessoal dos pro
fissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa.

Art. 15 Quando a utilização do produto
ou a prestação do serviço causar dano irrepa
rável ao consumidor, a indenização corres
ponderá ao valor de integral dos bens danifi
cados.

Art. 16 Se comprovada a alta periculo
sidade do produto ou do serviço que provo
cou o dano, ou grave imprudência, negligên
cia ou imperícia do fornecedor será devida
multa civil de até 1.000.000 (um milhão) de
vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN), na ação proposta por qualquer dos
legitimados à defesa do consumidor em juízo,
a critérios do juiz, de acordo com a gravidade
e proporção do dano, bem como a situação
econômica do responsável.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção,
equiparam-se aos consumidores todas as víti
mas do evento.

SEÇÃ-'> III
Da Responsabilidade por Vício

do Produto e do Serviço

Ar):. 18 os fornetedores de produtos de
consumo duráveis ou não duráveis respbn
dem solidariamente pelos vícios os qualida
des ou quantidade que os tornem impróprios
ou inadequados ao consumo a que se desti
nam ou lhes diminuam o valor, assim como
por aqueles decorrentes da disparidade com
as indi'cações constantes do rescipiente, da
embalagem, rotulagem ou mensagem publici
tária, respeitadas as variações decorrentes de .
sua natureza, podendo o consumidor exigir
a substituição das partes viciadas.

§ 1" Não sendo o vício sanado no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, pode o consu
midor exigir, alternativamente e à sua esco
lha:

I - a substituição do produto por outro
da mesma espécie, em perfeitas condições
de uso;'

II - a restituição imepiata da quantia pa
ga, monetariamente atualizada, sem prejuí
zo, de eventuais perdas e danos;

m- o abatimento proporcional do preço.
§ 2" Poderão as partes convencionar a re

dução ou ampliação do prazo previsto no pa
rágrafo primeiro, não podendo ser inferior
a 7 (sete) nem superior a 180 (cento e oitenta)
dias. Nos contratos de adesão, a cláusula

de prazo deverá ser convencionada em sepa
rado, por meio de manifestação expressa do
consumidor.

§ 3" O consumidor poderá fazer uso ime
diato das. alternativas do parágrafo primeiro,
sempre que, em razão extensão o vício, a
substituição das partes viciadas puder com
prometer a qualidade ou características do
produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar do
produto essencial.

§ 4" Tendo o consumidor optado pela al
ternativa do inciso I, do parágrafo primeiro,
e não sendo possível, a substituição do bem,
poderá haver substituição por outro de espé
cie, marca ou modelo diversos, mediante
complementação ou restituição de eventual
diferença de preço, sem prejuízo disposto nos
incisos II e m, de parágrafo primeiro.

§ 5" No caso de fornecimento de produ
tos in natura será responsável perante o con
sumidor o fornecedor imediato, exceto quan
do identificado claramente seu produtor. .

§ 6" São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade

estejam vencidos;
II -os produtos deteriorados, alterados,

adulterados, avariados, falsificados, corrom
pidos, fraudados, nocivos à vida ou à saude,
perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo
com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer moti
vo, se revelem inadequados ao fim a que se·
destinam.

Art. 19 Os fornecedores respondem soli
dariamente pelos víicios de quantidade do
produto sempre que, respeitadas as variações
decorrentes de sua natureza, seu conteudo
líquido for inferior às indicações constantes
do recipientes, da embalagem, rotulagem ou
de mensagem Pl\blicitária, podendo o consu
midor exigir, alternativalnente e a sua esco
lha:

I - o abatimento proporcional do preço;
II - complementação de peso ou medida;
III - a substituição do produto por outro

de mesma espécie, marca ou modelo, sem
os aludidos vícios;

IV - a restituição imediata da quantia pa
ga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas a danos.
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§ , 1\' Aplica-se a este artigo. o disposto
no parágrafo 4" do artigo anterior.

§ 2" O fornecedor imediato será respon
sável quando fizer a pesagem ou a medição
e o instrumento utilizado não estiver aferido
segundo os padrões oficiais.

Art. 20. O fornecedor de serviços respon
de pelos vicios de qualidade que os tornem
impróprio ao consumo ou lhes diminuem
o valor. assim como por aqueles decorrentes
da disparidade com as indicações constantes
da oferta ou mensagem publicitária, podendo
o consumid,or exigir, alternativamente e à sua
escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo
adicional e' quando cabíveis;

II - a restituição imediata da quantia pa
ga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos;

IH - o abatimento proporcional do preço.

§ 1\' A reexecução dos serviços poderá
ser confiado a terceiros devidamente capaci
tados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2" São impróprios os serviços que se
mostrem inadequados para os fins que razoa
velmente deles se esperam, bem como aque
les que não atendam as normas regulamen
tares de prestabilidade.

Art. 21 No fornecimento de serviço que
tenha por objetivo a reparação de qualquer
produto considerar-se-á implícita a obrigaão
do fornecedor de empregar componentes de
reposição originais adequados e novos, ou
que mantenham as especificações técnicas do
fabricante, salvo, quando a estes últimos, au
torização em contrário do consumidor.

Art. 22 Os órgãos públicos, por si ou
suas empresas, concessionárias, permissioná
rias ou sob qualquer outra forma de empreen

, dimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos caso de descuprimen
to, total ou parcial, das obrigações referidas,
neste artigo, serão as pessoas jurídicas com
pelidas ~ cumprí-las e a reparar os danos cau
sados, na forma prevista neste Código.

Art. 23. A ignorãncia do fornecedor so
bre os vícios de qualidade por inadequação
dos produtos e serviços não o exime de res
ponsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação
do produto ou serviço independe de termo
expresso, vedada a exoneração contratual do
fornecedor.

Art. 25 É vedada a ostipulação contra
tual de cláusula que impossibilite, exonere
ou atenue a obrigação de indeniza;r prevista
nesta e nas Seções anteriores.

§ 1" Havendo mais de um responsável
pela causação do dano, todos responderão
solidariamente pela reparação prevista nesta
e nas Seções anteriores.

§ 2" Sendo o dano causado por compo
nente ou peça incorporada ao produto ou
serviço são responsáveis solidários seu fabri
cante, construtor ou importador e o que reali
zou a incorporação.

SEÇÃO
Da decadência e da prescrição

Art. 26 O direito de reclamar pelos ví
cios aparentes ou de fácil constatação caduca
em:

I -30 (trinta) dias. tratando-se de forneci
mento de serviço e de produto não duráveis;

II - 90 (noventa dias), tratando-se de for
necimento de serviço e deproduto duráveis.

§ I" Inicia-se a contagem do prazo deca
dencial a partir da entrega efetiva do produto
ou do término da execução dos serviços.

§ 2" Obstam a decadência:
I - a reclamação comprovadamente for

mulada pelo consumidor perante o fornece
dor de produtos e serviços, até a r.esposta
negativa corresponde. que deve ser transmi
tida de forma inequívoca;

H - a reclamação formalizada perante os
orgãos ou entidades com atribuições de defe
sa do consumidor, pelo prazo de 90 (noventa)
dias;

III - a instauração de inquérito civil, até
seu encerramento.

§ 3\' Tratando-se de 'vício oculto, o prazo
decadencial inicia-se no momento em que fi
car evidenciado o defeito.

Art. 27 Prescreve em 5 (cinco) anos a
pretensão à reparação pelos danos causados
por fato do produto ou do serviço prevista
na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento
do dano e se sua autoria.

Parágrafo único. Interrompe-se o prazo de
pescrição do direito de indenização pelo fato
do produto ou serviço nas hipqteses previstas
no parágrafo primeiro do artigo anterior, sem
prejuizo de outras disposições legais.

SEÇÃO
A Desconsideração da Personalidade Jurídica

Art. 28 O Juiz poderá desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade quando,
em detrimento do consumidor, houver abuso
de direito, excesso de poder, infração da
lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatu-:
tos ou contrato social. A desconsideração
também será efetivada quando houver falên
cia, estado de insolvência, encerramento ou
inatividade da pessoa jurídica provocados por
má administração.

§ 1\' A pedido da parte interessada, o juiz
determinará que a efetivação da responsa
bilidade da pessoa jurídica recaia sqbre o.
acionista controlador, sócio majoritário, de
sócios-geréntes, os administradores societá
rios, a no caso de grupo societário, as socie-
dades que o integram. '

§ 2" As sociedades integrantes dos gru
pos societários e as sociedades controladas,.
são subdiariamente responsáveis pelas obri
gações decorrentes Deste Código.

§ 3\' As sociedades consorciadas são soli
dariamente responsáveis pela obrigações de
correntes deste Código.

§ 4" As sociedades coligadas só respon
derão por culpa.

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 29. Para os fins deste capítulo e do
seguinte, ~quiparam-se aos consumidores,
todas as pessoas, determináveis ou não, ex
postas às praticas nela prevista.

SEÇÃO II
Da Oferta

Art. 30 Toda informação ou publicida
de, suficientemente precisa, veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação com
relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato
que vier a ser celebrado.

Art. 31 A oferta e apresentação de pro
dutos ou serviços devem assegurar informa
ções corretas, claras, precisas, ostensivas e
em língua portuguesa sobre suas caracterís
ticas, qualidade, quantidade, composição,
preço. garantia, prazos de validade e origem,
entre outros dados, bem como sobre os riscos
que apresentam à saúde e segurança dos con
sumidores.

Art. 32 Os fabricantes e importadores
deverão assegurar a oferta de componentes
e peças de reposição enquanto não cessar a
fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou
importação, a oferta deverá ser mantida por
periodo razoável de tempo, na forma da lei.

Art. 33 Em caso de oferta ou venda por
telefone ou reembolso postal deve constar
o nome do fabricante e endereço na embala
gem, publicidade e em todos os impressos
utilizados na transação comercial.

Art. 34 O fornecedor do produto ou ser
viço é responsável pelos ato~ de seus prepos
tos ou representantes autônomos ou não.

Art. 35 Se o fornecedor de produtos ou
serviços recusar cumprimento à oferta, apre
sentação ou publicidade, o consumidor pode
rá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obri
gação, nos termos da oferta, apresentação
ou publicidade;

H - aceitar outro produto ou prestação de
serviço equivalente;

HI - rescindir o contrato, com direito à
restituição da quantia eventualmente anteci
pada, monetariamente atualizadae perdas e
danos.

SEÇÃO UI
Da Publicidade

Art. 36 A publicade deve ser veiculada
de tal forma que o consumidor, fácil e imedia
tamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornedor, na publici
dade de seu produto ou serviços, manterá,
em .seu poder, para informação dos legitimos
interessados, os dados fáticos, técnicos e cien
tíficos que dão sustentação a mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade en
ganosa ou abusiva.
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§ I" É enganosa qualquer modalidade de
informação ou comunicação de caráter publi
citário, inteira ou parcialmente falsa. ou, por
qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de gerar dúvidas ou induzir em erro
o consumidor a respeito da natureza, caracte
rísticas, qualidade, quantidade, proprieda
des, origem. preço e quaisquer outro dados
sobre produtos e serviços.

§ 2" É abusiva, dentre outras, a publici
dade discriminatória de qualquer natureza,
a que incite à violência, explore o medo ou
a superstição, se aproveite da deficiência de
julgamento e experiência da criança, desres
peite valores ambientais, ou que seja capaz
de induzir o consumidor a se comportar de
forma prejudicial ou perigosa a sua saúde
ou segurança.

§ 3\' Para os efeitos deste Código, a publi
cidade é enganosa por omissão quando deixar
de informar sobre dado essencial do produto
ou serviço.

§ 4'" Qmindo o fornecedor de produtos
ou serviços se utilizar de publicidade enga
nosa ou abusiva, o consumidor poderá plei
tear indenização por danos sofridos, bem co
mo a abstenção da prática do ato, sob pena
de execução específica, para o caso de ina
dimplemento, sem prejuízo da sanção pecu
niária cabível e da contra propaganda, que
pode ser imposta administrativa ou judicial
mente.

Art. 38 O ônus da prova da veracidade
e correção da informação ou comunicação
publicitária cabe a quem as patrocina.

SEÇÃO IV
Das Práticas Abusivas

Art. 39 É vedado ao fornecedor de pro
dutos ou serviços:

I - condicionar o fornecimento de produ
to ou de serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa cau
sa, a limites quantitativos;

II - recusar atendimento às demandas dos
consumidores', na exata medida de suas dis
ponibilidades de estoque, e ainda, de confor
midade com os usos e costumes;

III-enviar ou entregar ao consumidor,
sem solicitação prévia, qualquer produto, ou
fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou igno
rância do consumidor, tendo em vista sua
idade, saúde, conhecimento ou condição so
c~al. para impi.pgir-lhe seus produtos ou ser
ViÇOS;

V - exigir do consumidor vantagem mani
festamente excessiva;

VI - a executar serviços sem a prévia ela
boração de orçamento e autorização expresas
do consumidor, ressalvadas as decorrentes de
práticas anteriores entre as partes;

VII - repassar informação depreciativa
referente a ato praticado pelo consumidor
no exercício de seus direitos;

VIII - colocar no mercado de consumo,
qualquer produto ou serviço em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos ofi
ciais competentes ou, se normas específicas
.não existirem; pela Associação Brasileira de

Normas Técnicas ou outra entidade creden
ciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial- Con
metro.

IX - deixar de estipular prazo para o cum
primento de sua obrigação ou deixar a fixação
de seu termo inicial a seu exclusivo critério;

X - praticar outras condutas abusivas.
Parágrafo único. Os serviços prestados e

os produtos remetidos ou entregues ao consu-
midor, na hipótese prevista no inciso 111,
equiparam-se às amostras grátis, inexistindo
obrigação de,pagamento.

Art. 40 O fornecedor de serviços será
obrigado a entregar ao consumidor orçamen
to prévio discriminando o valor da mão-de
obra, materiais a equipamentos a serem em
pregados, as condições de pagamento. bem
como as datas de início e término dos ser
viços.

§ 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 mediante livre negociação
das partes.

§ 3\' O consumidor não responde por
qualquer ônus ou acréscimos decorrentes da
contratação de serviços de terceiros, não pre
vistos no orçamento prévio.

Art. 41 No caso de fornecimento de pro
dutos ou de serviços sujeitos ao regime de
controle ou de tabelamento de preços, os for
necedores deverão respeitar os limites oficiais
sob pena de, não o fazendo, responderem
pela restituição da quantia recebida em exces
so, monetariamente atualizada, podendo o
consumidor exigir, à sua escolha o desfazi
mento do negócio, sem prejuízo de outras
sanções ·cabíveis.

SEÇÃO V
Da Cobrança de Dívidas

Art. 42. Na cobrança de débitos o consu
midor inadimplente não será exposto a ridícu
lo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado
em·quantia indevida, tem direito à repetição
do indébito, por valdr igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção mo
netária e juros legais, salvo hipótese de enga
no justificável.

SEÇÃO VI
Dos Bancos de Dados de Cadastros e Consu

midóres

Art. 43 O consumidor, sem prejuízo de
disposto no art. 5" terá ace~so as informações
existentes em cadastros, fichas, registros e
dados pessoais e de consumo arquivados so
bre e bem como sobre as suas respectivas
fontes;

§ l' Os cadastros e dados de consumi
dores devem ser objetivos; claros, verdadei
ros e em linguagem; de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas
referentes a período superior a 5 (cinco) anos.

§ 2\' A abertura de cadastro, ficha, regis
tro e dados pessoais e de consumo deverá
ser comunicada por escrito ao consumidor
quando não 'solicitada por ele.

§ 3" O consumidor, sempre que encon
trar exatidão nos seus dados e cadastros,
poderá exigir sua imediata correção, devendo
arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
comunicar a alteração aos eventuais destina
tários das informações incorretas.

§ 4\' Os bancos de dados e cadastros rela
tivos a consumidores, os serviços de proteção
ao crédito e congêneres são considerados en
tidades de caráter público para os fins do
art. 5', LXXII da Constituição Federal.

§ 5" Consuma a prescrição relativa à co
brança os débitos do consumidor, não serão
fornecidas, pelos respectivos Sistemas de
Proteção ao Crédito, quaisquer informações
que possam impedir ou dificultar novo acesso
ao crédito junto aos fornecedores.

Art. 44 Os órgãos públicos de defesa do
consumidor manterão cadastro atualizado de
reclamações fundamentadas contra fornece
dores de produtos a serviços devendo divul
gá-lo pública e anualmente. A divulgação in
dicará se á reclamação foi atendida ou não
pelo fornecedor.

§ 1" é facultado o acesso às informações
lá constantes para orientação e consulta por
qualquer interessado.

§ 2\' Aplicam-se a este artigo, no que cou
ber, as mesmas regras enunciadas no artigo
anterior e as do parágrafo único do art. 22
deste código.

Art. 45. As infrações ao disposto neste
capítulo, além de perdas e danos, indenização
por danos morais, dos juros e outras sanções
cabíveis, sejeitas à multa de natureza civil,
proporcional à gravidade de infração e à con
dição econômica do infrator, cominada pelo
juiz na ação proposta por qualquer dos legiti
mados a defesa do consumidor em juízo.

CAPÍTULO VI
Da Proteção Contratual

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 46 Os contratos que regulam as re
lações de consumo não obrigarão os consumi
dores se não lhes for dada a oportunidade
de tomar conhecimento prévio de seu conteú
do, ou se os respectivos instrumentos forem
redigidos de modo a dificultar a compreensão
de seu sentido e alcance.

Art. 47 As cláusulas contratuais serão
interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor.

Art. 48 As declarações de vontade cons
t8;ntes de escritos particulares. recibos e pré
contratos relativos às relações de consumo
vinculam o fornecedor 'ensejando inclusive
execução específica, nos termos do art. 83
e parágrafos.

Art. 49 O consumidor pode 'desistir do
contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar
de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço, sempre que a contra
tação de fomecimento de produtos e serviços
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ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar
o direito de arrependimento previsto neste
artigo, os valores eventualmente pagos, a tí
tulo, durante o prazo de reflexão, serão de
voividos, de imediato, monetariamente atua
lizados.

Art. 50 A garantia contratual é comple
mentar à legal e será conferida mediante ter
mo escrito.

Parágrafo único. O termo de garantia ou
equivalente deve ser padronizado e esclare
cer, de maneira adequada, em que consiste
a mesma garantia, bem como a forma, o pra
zo e o lugar em que pode ser exercitada e
os ônus a cargo do, consumidor, devando ser
lhe entrague, devidamente preenchido pelo
fornecedor, no ato do fornecimento, acompa
nhado de manual de instrução, de instalação
e sob de produto em linguagem didática, com
ilustrações.

SEÇÃO I
Das Cláusulas abusivas

Art. 51 São nulas de pleno direito, entre
outras as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuim
a responsabilidade do fornecedor por vícios
de qualquer natureza dos produtos ob servi,
ços ou impliquem renúncia ou disposição de
direitos;

11 - subtraiam ao consumidor a opção de
reembolso da quantia já paga, nos casos pre
vistos neste código;

111 - transfiram responsabilidades a ter
ceiros;

IV - estabeleçam obrigações considera
das iníquas, abusiva~, qü;:; coloquem o consu
midor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa fé ou a eqüidade;

V -segundo as circunstâncias, e em parti
cular, segundo a aparência global do contra
to, venham após sua conclusão, a surpreen
der o consumidor.

VI - estabeleçam i"nversão do ônus da
prova em prejuízo do consumidor;

VII - determinem a utilização, compulsó
ria arbitragem;

VIII - imponham representantes para
concluir ou realizar outro negócio jurídico
pelo consumidor;

IX - deixem ao fornecedor a opção de
concluir ou não o contrato, embora obrigan
do o consumidor;

X - permitam ao fornecedor, direta ou in
diretamnete, variação do preço de maneira
unilateral;

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o
contrato unilateralrn..nte, sem que igual di
reito seja conferido ao consumidor;

XII - obriguem o consumidor a ressarcir
os custos de cobrimca de sua obrigação, sem
que igual direito lhe seja' conferido contra
o fornecedor;

XIII:..... autorizem o fornecedor a modificar
unilateralmente o conteúdo ou e qualidade
tio contrato, após sua celebração;

XIV - infrinjam ou possibilitem a viola
ção de normas ambientais;

XV -estejam em desacordo com o siste
ma de proteção ao consumidor.

§ 1\' Presume-se exagerada, entre outros
casos, a vantagem que:

I - ofende os principios fundamentais do
sistema jurídico a que pertence;

11 - restringe direito ou obrigações funda
mentais inerentes à natureza do contrato, de
tal modo a ameaçar seu objeto ou equilibrio
contratual:

111 - se mostra excessivamente onerosa
para o consumidor, considerando-se a natu
reza e conteúdo do contrato, o interesse das
partes e outras circunstâncias peculiares ao
caso.

§ 2" A nulidade de uma cláusula contra
tual abusiva não invalida o contrato, exceto
quando de sua ausência, apesar dos esforços
de integração, decorrer ônus excessivo a
qualquer das partes.

§ 3" Ministério Público, mediante inqué
rito civil, pode efetuar o controle adminis
trativo abstrato e preventivo das cláus,ulas
contratuais gerais, cuja decisão terá caráter
geral.

§ 4" É facultado a qualquer consumidor
ou entidade que o representante requerer ao
Ministério Público que ajuize a competente
ação, para ser declarada a nulidade de cláu
sula contratual que contraie o disposto neste
Codigo ou de qualquer, forma não assegure
o justo equilíbrio entre direitos e obrigações
das partes.
. Art. 52 No fornecimento de produtos ou

serviços que envolva outorga de credíto ou
concessão de financiamento ao consumidor,
o fornecedor deverá, entre outros requisitos,
informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda
corrente nacional;

11 - montante dos juros de mora e da taxa
efetiva anual de juros;

111 -acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das presta

ções;
V - soma total apagar, com 00 sem finan

ciamento.
§ 1\' As multas de mora decorrente do

inadimplemento de obrigação no seu termo
não poderão ser superior a 10% dez por cento
do valor da prestação.

§ 2" Fica assegurada ao consumidor a li
quidação antecipada do débito, total ou par
cialmente, mediante redução proporcional
juros e demais acréscimos.

§3\' O fornecedor ficará sujeito a multa
civil a perdas juros, além de outras sanções
cabiveis, me descuprir o disposto neste ar
tigo.

Art. 53 Nos contratos de compra e venda
de móveis ou imóveis mediante pagamento
em prestações, bl.\m como nas alienações fi
duciárias em garantia, consideram-se nulas
de pleno direito as cláusulas que estabeleçam
a perda total das prestações pegas em bene
fício do credor que, em razão do inadimple-

- mento, ple-itear a resolução do co'ntrato e a
retomada do produto alienado.

§ l' Na hipótese prevista neste artigo, o
devedor inadimplente terá direito à compen
sação ou a restituição das parcelas quitadas
à data da resolução contratual, monetaria
mente atualizada, descontada a vantagem
econômica auferida com a fruição.

§ 2'·' Nos contratos do sistema de consór
cio de produtos duráveis, a compensação
ou a restituição das parcelas quitadas, na for
ma deste artigo, tera descontada, além da
vantagem econômica auferida com a fruição,
os prejuízos que o desistente ou inadimplente
causar ao grupo.

§ 3' Os contratos de que trata o "caput"
deste artigo serão expressos em moeda cor
rente nacional.

SEÇÃO III
Os Contratos de Adesão

Art. 54 Contrato de adesão é aquele cuja
cláusulas tenham sido aprovadas pela autori
dade competente ou estabelecidas unilateral
mente pelo fornecedor de produtos ou servi
ços, sem que o consumidor possa discutir ou
modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1" A inserção de cláusula no formulário
não desfigura a n~tureza de adesão do con
trato.
~ 2' Os contratos de adesão escritos se

rão redigidos em termos claros e com carac
teres ostensivos e legíveis de modo a facilitar
sua compreensão pelo consumidor.

§ 3" As cláusulas que implicarem limita
ção de direito do consumidor deverão ser re
digidas com destaque, permitindo sua ime
diata e fácil compreensão.

§ 4' cópia do formulário-padrão será re
metida ao Ministério Público que, mediante
inquérito civil, poderá efetuar o controle pre
ventivo das cláusulas gerais dos contratos de
adesão.

CAPÍTULO VII
Das Sanções Administrativas

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito
Federal, em caráter concorrente e nas suas'
respectivas áreas de atuação administrativa,
baixarão normas relativas à produção, indus
trialização, distribuição e consumo de produ-
tos e serviços. .

§ 1" A União, os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios fiscalizarão e contro
larão a produção, industrialização, distribui
ção, a publicidade de produtos a serviços e
o mercado de consumo, no interesse da pre
servação da vida, da saúde, da segurança,
da informação e do bem estar do consumidor,
baixando as normas que &e fizeram neces
sárias.

§ 2" As normas referidas no parágrafo
anterior deverão ser uniformizadas, revistas
e atualizadas, a cada dois anos.

§ 3" Os orgãos federais, estaduais, do
Distrito Federal e municipais com atribuições
para fiscalizar e controlar o mercado de con
sumo manterão comissões permanentes para
elaboração, revisão e atualização das normas
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referidas no § \". sendo obrigatória a partici
pação dos consumidores e fornecedores.

§ 4" Os órgãos oficiais poderão expedir
notificações aos fornecedores para que, s8b
pena de desobediência. prestem informações
sobre questões do interesse do consumidor,
resguardando o segredo industrial.

Art. 56. As infrações das normas de de
fesa do consumidor ficam sujeitas. conforme
o caso, às seguintes sanções administrativas.
sem prejuízo das de natureza civil, penal e
das definidas em normas específicas:

I -multa;
II - apreensão do produto;
III - inutilização do produto;
IV - casssação do registro do produto jun

to ao orgão competente;
V -proibição de fabricação do produto;
VI - suspensão de fornecimento de pro

duto ou serviço;
VII - suspensão temporária de atividade;
VIII - revogação de concessão ou permis

são de uso;
IX - cassação de licença do estabeleci

mento ou de atividade;
X - interdição, total ou parcial, de estabe-

lecimento, da obra ou de atividade;
XI - intervenção administrativa;
XII - imposição de contra-propaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas

neste artigo serão aplicadas pela autoridade
administrativa, no ãmbito de sua atribuição,
podendo ser aplicadas cumulativamente. in
clusive por medida cautelar antecedente ou
incidente de procedimento adminstrativo.

Art. 57. A pena de multa, graduada de
acordo com a gravidade da infração, a vanta
gem auferida e a condição econômica do for
necedor. será aplicada mediante procedimen
to administrativo nos termos da lei. rever
tendo para o Fundo de que trata a Lei nU
7.347, de 24 de julho de 1985 sendo a infração
ou dano de âmbito nacional, ou para os fun
dos estaduais de proteção ao consumidor nao
demais casos.

Parágrafo único. A multa será em mon
tante nunca inferior a 300 (trezentas) e não
superior a 3.000.000 (três milhões) de vezes
o valor do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN).

Art. 58. As penas de apreensão, de inu
tilização de produtos, de proibição de fabrica
çi\o de produtos, de suspensão do forneci
mento de produto ou serviço, de cassação
do registro do produto e de revogação da
concessão ou permissão de uso serão aplica
das pela administração, mediante procedi
mento administrativo, assegurada ampla de
fesa, quando forem constadas vicios de quan
tidades ou .de qualidade por inadequação ou
insegurança do produto ou serviço.

Art. 59. As penas de cassação de alvará
de licença, de interdição e de suspensão tem
porária da atividade, bem como a de inter
venção ádministrativa serão aplicadas me
diante procedimento adminstrativo, assegu
rada ampla defesa, quando o fornecedor rein
cidir na prática das infrações de maior gravi
dade previstas neste Código e na legislação
de consumo.

§ 1" A pena de cassação da concessão se
rá aplicada à concessionária de serviço públi
co quando viciar obrigação legal ou contra
tual.

§ 2'''. A pena de intervenção administra
tiva será aplicada sempre que as circunstân
cias de fato desaconselharem a cassação da
licença, a interdição ou suspensão da ativi
dade.

§ 3". Pendendo ação judiciál na qual se
discuta a imposição de penalidade admins
trativa. não haverá reincidência até o trânsito
em julgado da sentença.

Art. 60. A imposição de contra-propa
ganda será cominada quando o fornecedor
incorrer na prática de publicidade enganosa
ou abusiva. nos termos do art. 36 e seus pará
grafos, sempre às expensas do infrator.

§ 1". A contra-propaganda será divulga
da pelo responsável da mesma forma. fre
qüência e dimensão e, preferencialmente no
mesmo veiculo, local, espaço e horário, de
forma capaz de desfazer o malefício da publi
cidade enganosa ou abusiva.

§ 2". A contra-propaganda será aplicada
pelos orgãos públicos competentes de prote
ção ao consumidor. mediante procedimento
administrativo, assegurada ampla defesa, ca
bendo recurso para o Ministro de Estado da
respectiva área de atuação administrativa.
quando a mensagem publicatária for de llm
bito nacional.

§ 3" Enquanto não' promover a contra
.propaganda. o fornecedor, além de multa
diária e outras sanções. ficará impedido de
efetuar, por qualquer meio. publicidade de
seus produtos e serviços.

TÍTULO II
Das Infrações Penais

Art. 61. Constituem crimes contra as re·
lações de C0nsumo previstas neste Código.
sem prejuízo do disposto no Códigõ Penal
e leis especiais, as condutas tipificadas nos
artigos seguintes.

Art. 62. Colocar no mercado, fornecer
ou expor para fornecimento produtos ou ser
viços impróprios:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos
e multa.

§ 1" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de três meses a um ano

ou multa.
§ 2" As penas deste artigo são aplicáveis

sem prejuízos das correspondentes à lesão
corporal e à morte.

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais osten
sivos sobre a nocividade ou periculosidade,
nas embalagens, nos invólucros, recipientes
ou publicidade:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos
e multa.

§ I". Incorrerá nas mesmas penas que
deixar de alertarre mediante comendações
escritas ostensivas, sobre a periculosidade do
serviço a ser prestado.

§ 2" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de um a seis meses ou

multa.

Art. 64. Deixar de comunicar à autori·
dade competente e aos consumidores a noci
vidade ou periculosidade de produtos cujo
conhecimento seja posterior a 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 nocivos
ou perigosos, na forma deste artigo.

Art. ó5. Executar serviço de alto grau de
periculósidade. contrariando determinação
de autoridade competente:

Pena~Detenção de seis meses a dois anos
e multa,

Parágrafo único. As penas deste artigo
são aplicáveis sem prejuízo das correspon
dentes à lesão corporal e a morte.

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enga
nosa, ou omitir informação relevante sobre
a natureza. caracteristica, qualidade. quanti
dade. segurança, desempenho, durabilidade,
preço ou garantia de produtos ou serviço:

Pena - Detenção de três meses a um ano
e multa.

§ I" Incorrerá nas mesmas penas quem
patrocinar a publicidade.

§ 2" Se o crime e culposo:
Pena - Detenção de uma a seis meses

e multa.
Art. 67. Fazer ou promover publicidade

que sabe ou deveria saber ser enganosa ou
abusiva:

Pena - Detenção de três meses a um ano
e multa.

Parãgrafo único. Incorrerá nas mesmas
penas quem fizer ou promover publicidade
de modo que dificulte sua identificação ime
diata.

Art. 68. Fazer ou promover publicidade
que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir
o consumidor a se comportar de forma preju
dicial 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 publicadade
sabendo-se incapaz de atender à demanda.

Art. 69. Deixar de organizar dados fáti
cos, técnicos e científicos que dão base a pu
blicidade;

Pena - Detenção de um a seis meses ou
multa.

Art. 70. Empregar, na reparação de pro
dutos, peças ou componentes de reposição
usados, sem autorização do consumidor:

Pena - Detenção de três meses a um ano
e multa.

Art. 71. utilizar, na cobrança da dívidas,
de ameaças, coação, constrangimento físico
ou moral, afirmações falsas, incorretas ou en
ganosas ou de qualquer outro procedimento
que exponha o consumidor, injustificada
mente ,a ridiculo ou interfira com seu traba
lho, descanso ou lazer:

Pena - Detenção de três meses a um ano
e multa.
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Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso
do consumidor às informações que sobre e
constem em cadastro, banco de dados, fichas
e registros:

Pena - Detenção de seis meses a.um ano
ou multa.

Art. 73. Deixam de corrigir imediata
mente informação sobre consumidor cons
tante de cadastro, banco de dados, fichas ou
registros que sabe ou deveria saber ser ine
xata:

Pena - Detenção de um a seis meses ou
multa.
Art. 74. Deixar de entregar ao consumi
dor o termo de garantia adequadamente
preenchido e com especificação clara de seu
contéudo:

Pena - Detenção de um a seis meses ou
multa.

Art. 75. Quem, de qualquerforma, con
correr para os crimes referidos neste Código,
inicide nas penas a esses cominadas na me
dida de sua culpabilidade, bem como o dire
tor, <idministrador ou gerente da pessoa juri
dica que promover, permitir ou por qualquer
modo de aprovar o fornecimento, oferta, ex
posição, a venda ou a manutenção em depó
sito de produtos ou a oferta e prestação de
,serviços nas condições por ele proibidas.

, Art. 16. São cinrcunstânciais agravantes
dos crim'es tipificados neste Código:

I - serem cometidos em época de grave
crise econômica ou por ocasião de calami
dade;

II - ocasionarem grave dano individual ou
coletivo;

III - dissimular-se a natureza elícita do
procedimento;

IV -quando cometidos;
a) por servidor público, ou por pessoa cuja

condição economico-social seja manifesta
mente a da vítima;

b) em detrimento de operário ou rurícola
de menor de dezoito ou maior de sessenta
anos, ou de pessoa portadora de deficiência
mental, interditas ou não;

V - serem praticados em operações, que
envolvam alimentos, medicamentos ou quais
quer outros produtos ou serviços essenciais.

Art. 77. A pena pecuniária prevista nes
ta Secção será fixada em dias-multa, corres
pondente, ao minimo e ao máximo de dias
de duração da pena privativa da liberdade
cominada ao crime.,Na individualização des
ta multa, o juiz observará o disposto no art.
60 e § I", do Código Penal.

Art. 78. Além das penas privativas de li
berdade a de multa, podem ser impostas cu
mulativa ou alternadamente, observado o
disposto nos arts. 44 '147, do Código Penal:

I - a interdição temporária de direitos;
II - a publi~ação em ,órgãos de comuni

cação de grande circulação ou aupiência, as
expensas do condenado, de notícia sobre os
fatos e a condenação;

III -,a prestação de serviços a comunida
de.

Art. 79. O valor da fiança nas fianças de
que trata este Código, será fixada pelo juiz
ou pela autoridade que presidir o inquérito

, entre 100 (cem) a 200.000 (duzentas mil) ve
zes. O valor de Bônus do Tesouro Nacional
(BTN). '

Parágrafo único. Se assim recomendar a
situação econômica do indiciado ou réu, a
fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade de seu valor mí
nimo;

b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.
Art. 80. No procesos penal atinente 'aos

crimes previstos neste código,"'bem 'com ,aos
outros crimes e contravenções que enviavam
relações de consumo, poderão intervir, como
assistentes do Ministério Público. os ligitima
dos indicados no art 81. incisos III e IV, qlJais
também e facultado prever ação penal, se
a ~enúncia não for oferecida no prazo legal.

TÍTULO III
Da Defesa do Consumidor em juízo

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art.81. A defesa dos interesses e dire
tios dos consumidores e das vítimas poderá
ser exercida em juízo individualmente, ou a
título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva sera
exercida quando se tratar de:

I - interesse ou direitos difusos, assim an
tecidos, para efeitos deste Código, os transi
dividuais, de natureza indivisivel os que se
jam titulares pessoas indeterminadas e liça
das por circunstâncias de fato;

II - interesse ou direitos coletivos, assim
entendidos, para efeitos deste Código, os
transindividuais de natureza indivisivel de
que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base,

III - interesse ou direitos individuais ho
mogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 80, parágrafo
único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público;
II - a União, os Estados, os Municípios

e o Distrito Federal; ,
III - as entidades de orgãos da adminis

tração pública, direta ou indireta, ainda que
, sem personalidade juridica, especificamente
pestinados à defesa dos interesses e direitos
protegidos 'por este Código;

IV - as associações legalmente constituí
das há pelo menos um ano e que inclua~

entre seus fins institucionais a defesa dos inte
resses e direitos protegidos por este Código,
dispensada a autorização assemblear:

§ 1" .o requesito da pré-constituição po
de ser dispensado pelo juiz, nas ações pre
vistas no art. 91 e seguintes, quando haja
manifesto interesse social evidenciado pela
dimensão ou característica do dano, ou pela
relevância do bem jurídico a ser protegido.

§ 2" Admitir-se-á o litisconsórcio faculta
tivo entre os Ministérios Públicos da União,
do Distrito Federal e dos Estados na defesa
dos interesses e direitos de que cuida este
Código.

§ 3" Os órgãos públicos legitimados po
derão tomar dos interessados compromisso
de ajJstamento de sua conduta às exigências
legais, mediante cominações, que terá eficá
cia de titulo executivo extrajudicial.

Art. 83. Para a defesa dos direitos e inte
resses protegidos por este Código são admis
síveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Parágrafo único. Poderá ser ajuizada pe
los legitimados no artigo anterior ou por qual
quer outro interessado, ação visando o con

. trole abstrato e preventivo das cláusulas con
tratuais gerais.

Art. 84. Na ação que tenha por objeto
o cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da
obrigação ou determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente e
do adimplemento.

S I'! A conversão dá obrigação eni. perdas
e danos somente será admissivel se por elas
optar o autor ou se impossível a tutela 'espe
cífica ou a obtenção do resultado prático cor
respondente,

§ 2" A indenização por perdas e danos
se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do
CFC).

§ 3" Sendo relevante o fundamento de
demanda e havendo justificado receio de ine
ficácia do provimento final, é lícito ao juiz
conceder a tutela liminarmente ou após justi
ficação prévia, citado o réu.

§ 4" O juiz poderá, na hipótese do par.
§ 3" ou na sentença, impor multa diária ao
réu, independentemente de pedido de autor,
se ficar suficiente ou compatível com a obri
gação, fixando prazo razoável para o cumpri-
mento do preceito. '

§ 5" Para a tutela específica ou para a
obtenção do resultado prático equivalente,
poderá o juiz determinar as medidas necessá
rias, tais como busca e apreensão, remoção
de coisas e pessoas, desfazimento de 'obra,
impedimento de ativade nociva, além de re
quisição de força policial.

Art. 85. Contra atos ilegais ou abusivos
de pessoas físicas ou jurídicas que lesem direi
to líquido e certo, individual, coletivo difuso,
previsto neste Código, caberá ação manda
mental que regerá pelas normas da lei do
mandado de segurança.

Art. 86. Aplica-se o habeas data à tutela
dos direitos e interesses dos consumidores,
ainda que o arquivo ou banco de dados per-,
tença a pessoas ou entidades de direito pri
vado.

Art .. 87. Nas ações coletivas de que trata
este Código não haverá adiantamento de 'cus
tas, emolumentos honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação
da associação autora, salvo comprovada má
fé em honorários de advogados custas e des
pesas processuais.

Parágrafo único. Em casos de litigância
de má-fé, a associação autora e os diretores
responsáveis pela propositura da aç~o serão
solidariamente condenados em honorários
<idvocatícios e ao decuplo das custas, sem pre-,
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juízo da responsabilidade por perdas e danos.
Art. 88. Na hipótese do art 13;parágraf@

único deste Código, a ação de regresso pode
rá ser ajuizada em processo autônomo, facul
tada a possibilidade de prosseguir-se nos mes
mos autos, vedada a denunciação da lide ..

Art. 89. As normas deste Título apli
cam-se, no que for cabivel, a outros direitos
ou interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos, tratados coletivamente.

Art. 90. A multa civil imposta na senten
ça reverterá em benefício das associações p.1ii
vadas de defesa do consumidor que tiverem
proposto à ação.

Art. 91. Aplica-se às ações previstas nes
te Título as normas do Código de Processo
Civil e da Lei n',' 7.347, de 24 de julho de
1985, inclusive no que respeita ao inquérito
civil, naquilo que não contrariem suas dispo
sições.

CA'PÍTULO II
Das Ações Coletivas para a Defesa de Interesse

Individuais Homogêneos

Art. 92. Os legitimados da que trata o
art. 81 poderão propor em nome próprio e
no interesse das vítimas ou seus sucessores,
ação civil coletiva de responsabilidade pelos
danos individualmente sofridos, de acordo
com o dispost0 nos artigos seguintes.

Art. 93. O Ministério Público, se não
ajuizar a 'ação, atuará sempre como fiscal da
lei.

Parágrafo único. Aplica-se à ação previs
ta no artigo anterior o árt. 5'" § 2" ao 6' da
Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 94. Ressalvada a competência da
Justiça Federal, é competente para a causa
a justiça local: ,
1-noJoro do lugar onde ocorreu ou dava

ocorrer o dano quando de âmbito local;
II -no foro da Capital do Estado ou no

Distrito Federal, para os danos de âmbito
nacional ou regional, aplicando-se a~ regras
do CPC aos casés de competência concor
rente.

Art. 95. Proposta a ação, será publicado
edital no orgão oficial a fim de que os interes
sados possam intervir no processo no litiscon
sortes, sem prejuízo da ampla divulga~ão pe
los meios de comunicação social po~ parte
dos órgãos de defesa do consumidor. ..

Art. 96. Em caso de procedimento ao
pedido, a condenação será genérica, ficando
a responsabilidade ao .réu pelos danos cau
sados.

Art. 97. Transitada em julgado a setença
condenatória, será publicado edital observa
do o disposto no art. 94.

Art. 98. A liquidação e a execução de
sentença poderão ser promovidas pela vítima
a seus sucessores, assim como pelos Iigitima
dos de que trata o art. 81.

Parágrafo único. A liquidação de senten
ça, que será peir artigos, poderá ser promo
vida no foro do domicílio do liquidante, ca
bendo-os provar, tão só, o nexo de causali
dade, o dano a-seu montante.

Art. 99. A execução poderá ser coletiva,
sendo promovida pelos legitimados de que

trata o' art. 81, obriganão as vítimas cuja, .
indenizações já tiverem sido fixadas em sen
tença de liquidação sem prejuízo no ajuiza
mento de outras execuções.

§ 1" A execução coletiva far-se-á com ba
se em certidão das sentenças de liquidação,
da qual deverá constar a ocorrência ou não
do trânsito em julgado. .

§ 2\' É competente para a execução o juí
zo;

I - da liquidação da sentença ou da ação
condenatória no caso de execução individual;

II -, da ação condenatór.ia, quando cole-
tiva a execução. .

Art. 100. Em caso de concurso de crédi
tos decorrentes da condenação prevista na
Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985, e de
indenizações e pelos prejuízos individuais re
sultantes do mesmo evento danoso, estas te
rão preferência no pagamento. '

Parágrafo único. Para efeito ao disposto
neste artigo, a destinação da importância re
colhida ao Fundo criado pela Lei n' 7.347
de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquan
to pendentes de decisão de segundo grau
ações de indenização pelos danos individuais,
salvo na hipótese de o patrimônio do devedor
ser manifestamente suficiente para responder
pela integralidade das dívidas.

art. 101. Decorrido o prazo de. ano sem
habilitação de interessados em número com
patível com á gravidade do dano, poderão
os legitimados do artigo 81 promover a liqui
dação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indeniza
ção devida reverterá para o Fundo, criado pela
Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULO m
Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor

de Produtos e Serviços'

Art. 102. Na ação de responsabilidade
civil do fornecedor de produtos e serviços,
sem prejuízo do disposto no Capítulo I e II
deste Título, serão observadas as seguintes
normas:

I - a ação pode ser proposta no domicíliõ
do autor;

II - o réu que houver contratado seguro
de respon~abilidade poderá chamar ao pro
cesso o segurador, vedada a integração do
contraditório pelo Instituto de Resseguros do
Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar
procedente o pedido condenará o réu nos
termos do art. 80, do Códi~o de Processo
Civil.

Se o réu houver sido declarado falido, o
síndico ser~ intimado a informar a existência
de seguro 'de responsabilidade facultando-se,
em caso afirmativo, o ajuizamento da ação
de indenização diretamente contra o segura
dor, vedada a denunciação da lide ao Insti
tuto de Resseguros do Brasil e dispensado
o litisconsórcio obrigatório com este.

Art. 103. Os legitimados a agir na forma
deste Código' poderão propor ação visando
compelir o Poder Público competente a proi
bir em todo o território nacional, a produção,

divulgação, distribuição ou venda, ou a deter
minar 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 como assistentes. '.
. § 2" O retardamento pela autoridade
competente, por mais de 60 (sessenta) dias,
do cumprimento da decisão judicial em ação
de que trata este artigo, configura crime de
responsabilidade nos termos da lei.

CAPÍTULO IV

Da Coisa Julgada

Art. 104. Nas ações coletivas de que tra
ta este Código, a setença será coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se o pedido for
julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado
poderá intentar outra ação, com idêntico fun
damento, valendo-se de nova prova, na hipó
tese do inciso I do parágrafo único do art.
80;

II - ultra partes, mas limitadamente ao
grupo, categoria ou classe, salvo improcedên
cia por insuficiência de provas, nos termos
do inciso anterior. quando se tratar de hipó
tese prevista no inciso II do parágrafo único
do art. 80: -

III - erga omnes, penas no caso de proce
dência do pedido, para beneficiar todas as
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inci
so II.I do parágrafo único do art. 80.

§ 1" Os efeitos da coisa julgada previstos
nos incisos 1 e II não prejudicarão interesses
e direitos individuais dos integrantes da cole
tividade, do grupo, categoria ou classe.

§ 2\' Na hipótese prevista no inciso m,
em caso de improcedência do pedido, os inte
ressados que não tiverem intervindo no pro
cesso como litisconsortes poderão propor
ação de indenização a título individual.

§ 3" Os efeitos da coisa julgada de que
cuidá o art. 16, combinado com o art. 13
da Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985, não
prejudicarão as ações de indenização por da
nos pessoalmente sofridos, propostas indivi
dualmente ou na forma prevista neste Código
mas, se procedente o pedido, beneficiarão
as vítimas e suas sucesssoras, que poderão
proceder à liquidação e à. execução, nos ter
mos dos arts. 97 a 100.

§ 4" Aplica-se o disposto no parágrafo
anterior à sentença penal condenatória.

Art. 105. As ações coletivas, previstas
nos incisos I e II do parágrafo único do art.
80, não induzem litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga nomes ou ultra partes a que aludem os
incisos II e UI do artigo anterior não benefi
ciarão os autores das ações individuais, se
não for requerida sua suspensão no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da ciência nos
autos do ajustamento de ação coletiva.
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TÍTULO IV
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumi

dor

Art. 106. Integram o Sistema Nacional
de Defesa. do Consumidor - SNDC, os ór
gãos federais, estaduais, do Distrito Federal
e municipais e as entidades privadas de defesa
do consumidor.

Art. 107. O Departamento Nacional de
Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacio
nal de Direito Econômico - MJ, ou órgão
federal que venha substituí-lo, é organismo

. de coordenação da política do Sistema Nacio
nal de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

I - planejar, elaborar, proporcionar e
executar a política nacional de proteção ao
consumidor;

II - receber, analisar, avaliar e encami-'
nhar consultas, denúncias ou sugestões apre
sentadas por entidades representativas ou
pessoas jurídicas de direito público ou pri
vado;

III - prestar aos consumidores orientação
permanente sobre seus direitos e garantias;

IV -informar, conscientizar e motivar o
consumidor através dos diferentes meios de
comunicação;

V - solicitar à polícia judiciária e instau
ração de inquérito policial para a apreciação
de delito contra os consumidores, nos termos
da legislação vigente;

VI - representar ao Ministério Público
competente para fins de adoção de medidas
processuais no âmbito de suas atribuições;

VII -levar ao conhecimento dos órgãos
competent~s as infrações de ordem adminis
trativa que violarem os interesses difusos,co
letivos, ou individuais dos consumidores;

VIII - solicitar o concurso de órgãos e en
tidades da União, Estados do Distrito Fede
ral.e Municípios, bem como auxiliar a fiscali
zaç,ão de preços, abastecimento, qualidade,
quantidade e segurança de bens e serviços;

IX - incentivar, inclusive com recursos fi
nanceiros e outros programas especiais a for- ,
mação.de entidades de Defesa do Consumi
dor pela população e pelos órgãos públicos
estaduais e municipais;

X - requisitar bens em quantidade sufi
ciente para fins de estudos e pesquisas, com
posterior comprovação e divulgação de seus
resultados;

XI - encaminhar anteprojetos de lei, por
intermédio do Ministério da Justiça, ao Con
gresso Nacional, beID como ser ouvido com
.relação a projetos de lei que versem sobre
preços, qualidade, quantidade e segurança'
de bens e serviços;

XII - celebrar convênios com entidades
nacionais e internacionais;

XIII - desenvólver outras atividades com
patíveis com suas finalidades.

Parágrafo único. Para a consecução de
seus objetivos, o Congresso Nacional de De
fesa do Consumidor poderá solicitar o con
curso de órgãos e entidades de notória espe
cialização técnico-científica.

Art. 108. O Conselho Nacional de Defe
:~a do Consumidor disporá de autonomia téc- - .

nica e funcional para a coordenação do Siste
ma, integrando, para fins administrativos e
orçamentários, a estrutura do Ministério da
Justiça, que lhes proporcionará os recursos
humanos e materiais necessários ao seu fun
cionamento.

TÍTULO V
Da Convenção Coletiva de Consumo

Art. 109. As entidades civis de consumi
dores e as associações de fornecedores ou
sindicatos de categoria econômica podem re
guiar, por convenção escrita, relações de con
sumo .que tenham por objetivo estabelecer
condições relativas ao preço, à qualidade, à
quantidade, à garantia e características de
produtos e serviços, bem como à reclamação
composição do conflito de consumo.

§ I" A convenção tornar-se-á obrigatória
a partir do registro do instrumento no cartó
rio de títulos e documentos.

§ 2" A convenção somente obrigará os
filiados às entidades signatárias.

§ 3" Não se exime de cumprir a conven
ção o fornecedor que se desligar da entidade
em data posterior ao registro do instrumento.

Art. 110. Podem as partes signatárias da
convenção fixar sanções em caso de seu des
c~~primento, inclusive para fins de impo
slçao de penalidade administrativa pela auto
ridaqe competente.

TÍTULO VI
Disposições Finais

Art. 111. O preâmbulo da Lei n" 7.347,
de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte
redação:

"Disciplina a açãq civil pública de res
ponsabilidade por danos causados ao
meío ambiente, ao consumidor, a bens
e diretrizes de valor artístico, estético,
histórico, turístico a paisagístico, assim
como a qualquer outro interesse difuso
ou coletivo, e dá outras providências."

Art. 112. Acrecente-se o seguinte inciso
IV ao art. I" da Lei n" 7.347, de 24 de julho
de 1985:

"IV - a qualquer outro interesse difu
so ou coletivo."

Art. 113. O inciso II, do art. 5", da Lei
n" 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a
ter a seguinte redação: _.

"II - inclua, entre suas finalidades
institucionais a proteção ao meio am
biente, ao consumidor, ao patrimônio
artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, ou a qualquer interesse di
fuso ou coletivo."

Art. 114. O § 3", do art. 3", da Lei n"
7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter
a seguinte redação:

"§ 3" Em caso de desistência infun
dada ou abandono da ação por associa
ção legitimada, o Ministério Público ou
outro legitimado assumirá a titularidade
ética."

Art. 115. Acrecente-se os seguintes §§
4", 5''..e 6", ao art. 5", da Lei n" 7.347, de
24 de Julho de 1985:

"§ 4" O requisito da pré-constitui
ção poderá ser dispensado pelo juiz,
quando haja manifesto interesse social
evidenciado pela dimensão ou caracte
rística do dano, ou pela relevância do
bem jurídico a ser protegido.

§ 5" Admitir-se-á o litisconsórcio faculta-
. tivo entre os Ministérios Públicos da União,
do Distrito Federal e dos Estados na defesa
dos interesses e direitos de que cuida esta
lei.

§ 6" Os órgãos públicos legitimados po
derão tomar dos interessados compromisso
de ajustamento de sua consulta às exigências
legais, mediante cominações, que terá eficá
cia de título executivo extrajudicial.

Art. 116. 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 au
tora lhe promova a execução, deverá fa
zê-lo o Ministério Público, facultada
igual iniciativa aos demais legitimados."

Art. 117. Suprima-se o caput do art. 17
da Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985, pas
sando o parágrafo único a constituir o caput
com a seguinte redação:

"Art. 17. Em caso de litigância de
má-fé, a associação autbra e os diretores
resp<jlnsáveis pela propositura da ação

.serãó solidariamente condenados em ho
nonirios advocatícios e ao décuplo das
custas, sem prejuízo da responsabilidade
por perdas e danos. "

"Art. 118. Dá-se a seguinte redação ao
art. 19, da lei n" 7.347, de 24 de julho de
1985:

"Art. 18. Nas ações de que trata es
ta lei não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem--conde
nação da associação autora, salvo com
provada- má-fé, em honorários de advo
gado, custas e despesas processuais." .

Art. 119. Acrecente-se à Lei n" 7.347, de
24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo,
renumerando-se os seguintes:

"Art. 21. Aplicam-se a defesa dos
direitos e interesses difusos, coletivos e
individuais, no que for cabível, os dispo
sitivos do Título lU da Lei n"
de de 1990, que institui o Código de
Defesa do Consumidor."

Art. 120. Este Código entrará em vigor
dentro de 180 (cento e oitenta) dias a contar
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Art. 121. Revogam-se as disposições em
contrário.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Sr. Presidente,
Requeiro, na forma regimental, destaque

para rejeição do art. 90 do Substitutivo da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Aldo Arantes

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem.V. Ex' a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o destaque é supressivo'?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Sim.

O SR. GENEBALDO CORREIA - Então,
o PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O PMDB e o PFL votam "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Portanto, fica retirado o art. 90.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Sr. Presidente,
Requeiro, na forma regimental, destaque

para supressão da expressão: "para os fins
do art. 5", LXXII da Constituição Federal",
do art. 43, § 4"

Sala das SessÕes, 26 de junho de 1990. 
Geraldo Alckmín Filho.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em votação a matéria destacada pelo ilus
tre Deputado Geraldo Alckmin Filho. É um
destaque supressivo da expressão "para os.
fins do art. 5", inciso 72, da Constituição Fe-
deral". '

Os Srs. Parlamentares que a aprovam quei
ram permanecer como se encontram. (Pau
sa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte'

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Sr. Presidente,
Requeiro destaque para supressão da ex

pressão: "ainda que o arquivo ou banco de
dados pertença a pessoas ou entidades de di
reito privado", do art. 86.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Geraldo Alckmin Filho.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. ql,le o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em votação o mérito da matéria desta
cada, ou seja, a supressão das expressões:
"ainda que o arquivo ou banco de dados per
tença a pessoas ou entidades de direito priva
do".

Os Srs. Parlamentares que a aprovam quei
ram permanecer como se encontram. (Pau
sa.)

Aprovada.

O·SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo sobre a mesa trinta destaques do
PT, consulto o nobre Líder Gumercindo Mi
lhomem.

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Partido dos Trabalhadores partici
pou da discussão que resultou na elaboração
deste projeto que, felizmente, estamos agora
aprovando. Muitas das emendas apresenta
das nesta fase visam a restabelecer parte do
texto que, tendo sido discutido e preparado
anteriormente em suas diversas etapas, pos
teriormente, em função até da tentativa de
se fazerem acordos Pilra obter consenso, foi
suprimido.

O Partido dos Trabalhadores, visando ao
restabelecimento de partes importantes do
texto que haviam sido suprimidas, apresçn
tou trinta emendas. No entanto, com o obje
tivo de favorecer a aprovação, ainda nesta
sessão, do Código de Defesa do Consumidor,
o PT, neste momento, mesmo tendo sido par
cialmente algumas das emendas objeto. de
discussão e acolhimento, está retirando seus
destaques para favorecer a celeridade da
aprovação do texto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O PT retira os trinta destaques. Consulto
o nobre Deputado José Lins sobre a posição
do PFL. .

O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - O PFL retira os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Retirados os qestaques do PFL.

Estando ausente o nobre Deputado Luiz'
Roberto Ponte, ficam prejudicados os desta
ques.

O nobre Deputado Climério Velloso re
quer destaque para aprovaç~o da Emenda
n" 29. Emenda supressiva ao substitutivo do
Relator do Projeto de Lei n" 3.683-A, de
1989:

"Suprima-se o art. 29 do Projeto de
Lei n" 3.686-A, de 1989, elaborado pela
Comissão Mista."

Nobre Deputado Climério Velloso, man
tém V. Ex' o destaque?

O SR. CLIMÉRIO VELLOSO (PMDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Mantenho

.o destaque. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
ci seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 29

PEDIDO DE DESTAQUE PARA
APROVAÇÃO DE EMENDA N" 29

"Suprima-se o art. 29 do Projeto de
Le'i n" 3.683/89, elaborado pela Comis
são Mista."

Brasília, 26 de junho de 1990. - Climério
Velloso - Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Emenda do nobre Deputado Gerson Pe
res, aditiva ao art. 4" ,

Nobre Deputado Gerson Peres, V. Ex'
mantém o destaque?

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.)- Mantenho, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

ADITIVA AO ART. 4"

PROJETO DE LEI N" 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Dlêstaque para aprovação de Emenda.

Nos termos regimentais requeiro destaque
para aprovação da emenda n" 07, apresentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Destaque para aprovação da Emenda n"
8, apresentada ao substitutivo do Relator pe
lo nobre Deputado Gerson Peres.

Nobre Deputado Gerson Peres, V. Ex'
mantém o destaque?

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Mantenho, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 6'. V

PROJETO DE LEI N° 3.6R3-A·DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

, Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda n" OR, apresentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma

necer como estão. (Pausa.)
Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Destaque para aprovação da Emenda n"
11, do nobre Deputado Gerson Peres.

Nobre Deputado Gerson Peres, V. Ex' ,
mantém o destaque?

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
, revisão do orador.) - Sr. Presidente,qual
é o artigo?

O SR. PRESIDENTE (Inocênco Oliveira)
- Art. 6", inciso VIII.

Nobre Deputado Gerson Peres, a emenda
é a seguinte:

"Suprima-se a parte inicial do enun
ciado do inciso VIll do art. 6", a partir
da expressão "inclusive com a inversão
a seu favor do ônus da prova".

Retirado o destaq'ue.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 12

PROJETO DE LEI N" 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providêucias.

Destaque para !Iprovação de Eme~da.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da emenda n" 16, apresentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Destaque para aprovação da Emenda n"
16, que diz o seguinte:

"Suprima-se do caput do art. 12 a ex
pressão "independentemente da existên
cia de culpa."

O SR. GERSON PERES (PDS - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mantenho esse destaque e pediria atenção
do Plenário e de V. Ex' para que verificassem
bem a votação simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência então concede a palavra
a V. Ex', desde que vá fazer a votação simbó
lica, pelo tempo de cinco minutos para expli
car, contanto que possamos concluir a vota
ção nesta sessão.

,O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, lem
brava aos colegas que aqui está uma contra
dição.

O Sr. José Genoíno - Não há isso, Depu
tado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES - Peço ao Depu
tado José Genoíno, que naturalmente está
muito entusiasmado, que me dê atenção.. Es
tou aqui para mostrar a contradição e vou
provar a sua existência. Aliás, se V. Ex' qui
ser fazê-lo também não vou criar obstáculo,
já disse que não faço isso. Deve ficar regis
trado que há uma contradição berrante nesse
Código.

Tentando esclarecer a redação do caput
deste art. 12, S{ Presidente, pretendemos
subtrair da otigação de indenizar o pressu
posto da configuração do elemento subjetivo.
Está-se criando agora a responsabilidade ob
jetiva. Multiplicam-se, ultimamente, os arau
tos dessa idéia tentando difundir no meio'jurí
dica nacional o pensamento de que tal insti
tuto decorre dos reclamos de modernidade,
posto que adotado por outros orde'namentos
jurídicos ocidentais. A assertiva reveste-se
mais de malícia do que de verdade. A respon
sabilidade objetiva, em algumas das suas ma
nifestações, é realmente consagrada em ou
tros países, mas contrabalançada por fortes
mecanismos de restrições. E este não é o caso
do substitutivo ora emendado. Pretende-se,
simplesmente, abolir toda a extraordinária
construção doutrinária que temos sobre a teo
ria da culpa. Almeja-se regredir décadas na
evolução jurídica para ressuscitar, em sua
plentinude, instituto repudiado já nos 'primei
ros anos deste século, como demoflstra o nos
so Código Civil. Pondera-se que se afigura
de todo justo que se fortaleça a posição do
consumidor no processo, conferindo-lhe toda
sorte de instrumentos e remédios processuais
necessários ao exercício do direito subjetivo
alegado, inclusive através do amparo e da
cobertura do Estado. O que se mostra teme
rário é que, em nome de tal interesse, se
atropelem princípios jurídicos consagrados
por nosso estágio de civilização.

E agora a contradição: note-se que o proje
to. ao tratar dos serviços prestados por profis
sionais liberais, como médicos, advogados,
engenheiros etc., subordina a caracterização
da responsabilidade à verificação da culpa.
ou seja, à responsabilidade subjetiva.

Isto está escrito no código que V. EX"s pre
tendem aprovar no inciso V, art. 14,1 § 4",
do substitutivo elaborado pelo Deputado
Joaci Góes, Relator da matéria.

Não se mostra razoável, portanto, fixar-se
tratamento diferenciado por uma simples
qualificação do agente, isto é, o pobre"o mi
croempresário do interior brasileiro, o bode
gueiro, o que vende pequenas mercadorias
fica sob a responsabilidade objetiva. Mas o
médico, que erra no parto ou erra ,no receu
tuário está protegido por este código e não
té<m a responsabilidade objetiva.

Isto é uma contradição que a inteligência
do legislador brasileiro não pode conceber.

Daí por que peço aos nobres Deputados que
aprovem a emenda de minha autoria, para
que possamos consagrar e restaurar os princí
pios jurídicos da civilização brasileira, consa
grada no Código Civil, e agora o código do
Consumidor pretende, numa pincelada, abo
lir todo este acervo jurídico e' que garante
o direito do cidadão brasileiro, porque todos
são iguais perante a lei.

Com estas considerações, Sr. Presidente,
pediria aos Srs. Deputados que aprovassem
esta emenda, para que este Código seja equi
librado, justo e humano, e não draconiano,
onde o Poder Executivo, através de seus ins
trumentos, se insurja e violente o direito dos
que trabalham, dos que produzem e dos que
prestam serviços à coletividade.

Era o que tinha a' dizer, Sr. Presideflte.

O Sr. Samir Achôa - Sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- De acordo com o princípio do contradi
tório, concedo a palavra ao nobre Deputado
Samir Achôa.

O SR. SAMIR ACHÓA (PMDB - SP.
Sem re"isão do o~ador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. D.eputados, com muito respeito
ao Deputado Gérson Peres, não é verdadeiro
que o País não adote a teoria da responsá
bilidade'objetiva. Esta já está implantada no
Brasil, principalmente quando o agente cau
sador do prejuízo é o Estado. Ê evidente
que o ato lesivo ao cidadão deve ser ressar
cido, independentemente da culpa ou do do
Ia. A responsábilidade objetiva faz parte do
Direito Moderno e, repito, já está adotado
no Direito brasileiro por jurisprudência man
sa e pacífica, quando o Estado é acionado
por ter causado lesão a qualquer direito do
cidadão. E não há necessidade de provar-se
a culpa ou o dolo, porque o simples ato admi
nistrativo que causa o prejuízo é ressarcível.
Portanto, cai por terra o argumento de que
isso é uma novidade dentro do Código e do
Direito brasileiros.

Claro que a culpa, Sr. Presidente, é apu
rada pela negligência, imprudência ou impe
rícia. Há uma diferença fundamental entre
o agente que coloca no mercado um produto
e um profissional liberal que age por si, indivi
dualmente. Ê muito diferente a questão,
quando o Deputado Gerson Peres tenta con
traditar o código, dizendo que são tratados
diferentemente agentes iguais. Absoluta
mente. Quando o comerciante, o fabricante
que coloca no mercado um produto em detri
mento do consumidor, evidentemente, inde
pendentemente da culpa ou do dolo o simples
prejuízo causado ao consumidor deve ser res
sarcido.

Por outro lado. repito, o profissional libe
rai tem uma situação diferente. E não é só,
Sr. Presidente, o ilustre Relator, alicerçado
nos códigos apresentados, nas propostas e
emendas feitas. estabelece no § 3" que o fabri
cante, o construtor, o produtor, ou o impor-

,tador só não serão responsabilizados quando
. provarem não ter colocado o produto no mer-
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cada. Portanto, há uma defesa fundamental,
porque, embora tenha colocado o produto
no mercado, o efeito inexiste. É uma defesa
muito grande. Não é simples presunsão da
culpa. A culpa é exclusiva do consumidor
ou de terceiros.

Portanto, Sr. Presidente, com todd o res
peito que tenho pelo ilustre Deputado Ger
son Peres, que tanto tem contribuído com
o brilho de sua inteligência para melhor ela
borarmos o Código, não procedem os seus
argumentos. Peço que realmente a sua im
pugnação seja rejeitada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

O Sr. Theodoro Mendes - Sr. Presidente.
pela ordem.

O SR. P.RESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. THEODORO MENDES (PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o meu voto é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nos termos regimentais, requeiro desta
que para aprovação da Emenda n" 21, apre
sentada ao substitutivo do Relator pelo De
putado Gerson Peres: -

"Suprima-se do caput do art. 14 a ex
pressão "independentemente de existên
cia de culpa."

Concedo a palavra ao Deputado Gerson
Peres.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é a
seqüência do meu ponto de vista.

Quero apenas lembrar ao Deputado Samir
Achôa, a quem tributo minhas homenagens
pela sua cultura, pelo seu espírito público,
que essa redação não vai muito ao encontro
da sua luta em favor dos pequenos. Citarei
um exemplo que me foi dado pelo Líder do
.PMDB, Deputado Genebaldo Correia. Ins
pira S. Ex' esse artigo assim. O pobre bote
quineiro ao vender uma garrafa de coca cola
contendo uma barata, consoante o Código
e o que pretende o Deputado Samir'Achôa,
será o responsável. Mas não foi ele quem
fabricou a cola cola nem colocou a barata
dentro da garrafa. Este exemplo é o suficiente
para me causar arrepio, com a formação jurí
dica que tenho e como democrata que sou.
Imaginem o que será dos brasileiros esse códi
go nas mãos de pessoas despreparadas para
cuidar deste País imenso, por este interior
afora.

Não obstante, não vou criar obstáculos ao
Código para que a leviandade das acusações
não caiam sobre a minha cabeça. Que seja
feita a vontade desses que, em vez de fazerem
um código em defesa do consumidor, estão
inserindo dispositivos que vão Violentar o di
reito do consumidor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
~Em votação

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 14, caput

PROJETO DE LEI N" 3.683-A, DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor, e dá outras providências.

.Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da Emenda n" 21, apresen
tada ao Substitutivo do relator. - Gerson
Peres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 18, caput

PROJETO DE LEI Nu 3.683-A, DE 1989,
Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor, e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaq.ue

para aprovação da Emenda n° 24, apresen
tada ao Substitutivo do relator. - Gerson
Peres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Emenda n" 24

"Dê-se ao caput do art. 18 a seguinte
redaç(io, suprimindo-se, em conseqüên
cia, seu § In

Art. 18. Os fornecedores de produ
tos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios
de qualidade ou quantidade que os tor
nem impróprios ou inadequados ao con
sumo" a que se destinam ou lhes dimi
nuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da' disparidade com as indi
cações constantes do recipiente, da em
balagem, rotulagem ou mensagem publi
citária, respeitadas as variações decor
rentes de sua natureza, podendo o con
sumidor exigir a substituição das partes
viciadas ou o abatimento proporcional
do preço."

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA: Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Rela
tor aprovou parcialmente esse trabalho. Por- .
tanto retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Retirado o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos

o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 34

PROJETO DE LEI N° 3.683-A, DE 1~89

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor, e dá outras providências.

Destaque-para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da Emenda n" 37, apresen
tada ao Substitutivo do relator. - Gerson
Peres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- "No art. 34, após "autônomos ou não",
acrescentar "solidariamente com estes peran
te os consumidores... "

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, o
Relator aceitou esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Retirado o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vem submeter a votos

o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 39, VIII

PROJETO DE LEI N" 3.683-A, DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor, e dá outras providências.

Destaque para aprovaçãode Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da Emenda n" 38, apresen
tada ao Substitutivo do relator. - Gerson
Peres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Emenda n" 38

"VIII - Colocar no mercado de con
sumo qualquer produto ou serviço em.
desacordo com as normas legais em vi
gor."

Com a palavra o nobre Deputado Gerson
'Peres.

O Sr. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
. revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
estou obstruindo, mas querendo marcar mi
nha posição de parlamentar responsável para
que amanhã não se diga que alguém não quis
colaborar.

Sr. Presidente, a Associação Brasileira de
Normas Técnicas, ABNT, é uma entfdade
civil. A obrigatoriedade das normas por ela
emanadas diz respeito às relações entre esta
entidade e seus associados, nos termos do
estatuto da mesma corporação.

O Projeto atribui a t!lis normas, porém,
força de lei, delegando, pois, a uma sociedade
civil competência privativa do Legislativo.

A emenda, em obediência ao princípio da .
reserva da lei, restaura no projeto o império
do direito.

Como não quero obstruir, Sr. Presidente,
nem pedir verificação, deixo aqui provado
que este Código dá até a uma entidade civil
o direito de legislar no País, o que é uma
aberração.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Inocênçio Oliveira)
- Há sobre a mesa e v.ou submeter a votos
o seguinte '

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 41

PROJETO DE LEI Nn 3.6,83-A. DE 1989
Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor, e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da Emenda n'" 39, apresen
tada ao Substitutivo do relator. - Gerson
Peres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Emenda n'.' 39 ao art. 41, do nobre Depu
tado Gerson Peres.

"Suprima-se. na íntegra, o art. 41."

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, pela
ordem. '

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra. .

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. a mi
nha justificativa para a supressão deste artigo
é que a Constituição vigente estabelece como
um dos princípios em que se deve fundar a
ordem econômica o da livre concorrência,
postulado constitucional. Esse dogma não se
concilia com o tabelamento de preços, que
é a própria negação, da liberdade e da livre
concorrência que se quer impere no mercado.

O projeto. no art. 33. no entanto, institui
regras cuja aplicabilidade pressupõe a exis
tência de tabelamento. configurando .a in
constitucionalidade. Que os interessados fa
çam a argüição da inconstitucionalidade jun

.to ao Supremo, 'para defenderem seus inte-
resses, já que o Congresso Nacional não quer
curvar-se diante do preceito constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

-O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)'
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 49

PROJETO DE LEI N" 3.683-A, DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor, e dá outrás providências.

Destaque para aprovação de Emenda.

Nos termos regimentais requeiro destaque
para aprovação da Emenda·42. apresentada
ao Substitutivo do relator. Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Emenda n' 42, do nobre Deputado Gerson
Peres. ao art. 49.

"Suprima-se integralmente o art. 49
(caput e parágrafos.)"

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a justi
ficativa que ofereço é que o dispositivo que
se pretende suprimir abala a estabilidade das
relações contratuais, pois faculta ao consu
midor, assinado o contrato, recebido o pro
duto ou serviço, desistir do negócio jurídico
que concluiu sem que argüa vício de qualquer
natureza relativamente ao mesmo contrato.

O Direito admite cláusula de arrependi
mento, Sr. Presidente, porém livremente
pactuada pelas partes. Na espécie, institui-se
negócio de compra e venda sujeito à reflexão,
introduz-se com isso fator de insegurança nas
relações contratuais. cuja estabilidade inte-'
ressa à normalidade no trato jurídico. Além
de constituir anomalia nas relações contra
tuais, não se vislumbra razão ponderável pará
que se acolha, em nosso ordenamento comer
ci~l. este fator de perturbação.,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.
I

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Ar!. 51, I

PROJETO DE LEI N'-3.683-A, DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor, e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda•

Nos termos regimentais requeiro destaque
para aprovação da Emenda 43, apresentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Emenda n'! 43, do nobre Deputado Gerson
Peres, ao art. 51, inciso I.

"Dê-se ao inciso I do art. 51 a seguinte
redação:

Art. 51, inciso I - Impossibilitem,
exonerem ou atenuem a' respon~abilida
de do fornecedor por vícios de qualquer
natureza dos produtos ou serviços ou im
pliquem renúncia ou disposição de direi
tos. Nas relações jl}rídicas entre forne
cedor e pessoa jurídica, poderá haver
ressalva de valor compensatório ou inde
nizatório, a critério do Juiz, em situações
justificáyeis."

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente.
não vou querer ganqar aplausos, mas esta
emenda foi aprovada pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Retirada a emenda por ter sido aprovada
pelo Relator. Prejudicada, portanto, porque
já foi aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 56

PROJETO DE LEI Nn 3.683-A, DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor, e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.

Nos termos regimentais requeiro destaque
para aprovação ç1a Emenda 50., apresentada
ao Substitutivo do relator. - Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (InOCêncio Oliveira)
- Emenda n" 50, do art. 56, do nobre Depu
tado Gerson Peres.

"Dê-se ao art. 56 e incisos a seguinte
redação, suprimindo-se as demais:

Art. 56: As infrações das normas de
defesa do consumidor ficam sujeitas,
conforme o caso, às seguintes sanções,
sem prejuízo das de natureza civil e pe
naI:

Inciso L multa; Inciso 11 - Apreensão
do produto; III - Inutilização do produ
to; Inciso IV - Suspensão de forneci
mento de bem ou serviço; Inciso V 
Revogação de concessão ou permissão
de uso; Inciso VI - Imposição de con
trapropaganda; Inciso VII - Cassação
de concessão quando a empresa explora
serviço público;

Parágrafo único. As sanções previs
tas neste código poderão ser aplicadas
cumulativamente".

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio'Oliveira)
- V. Ex' tem a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. na jus
tificativa eu chamava a atenção dos Depu
tados que tiveram os seus mandatos cassados.
Revivem-se os idos de 1964, período das cas
sações. Insere-se no Çódigo, por não ter sido
aceita esta emenda. !i cassação do registro
dos que tral!lalham. E uma violência inomi
nável o Poder Executivo penetrar no direito
dos que produzem. As sanções administra
tivas que figuram na nova redação dada ao
art. 42 armam o Poder Público de meios pron
tos e eficazes para obstar, desde logo. os da
nos sociais acaso resultante de infrações às
normas de defesa do consumidor. Embora
possam dar lugar às injustiças, se impostas
pelos agentes administrativos de modo arbi
trário e equivocado, a urgêI1cia da medida
justifica a assunção desse risco. A mesma ur-
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gência não se corporifica em relação às se
guintes penas previstas na redação deste arti
go, cuja alteração propomos:

"Cassação do registro do produto jun
to ao órgão competente.

Proibição de fabricação do produto.
Suspensão de fornecimento do produto
ou serviço;

Suspensão temporária de atividade.
Cassação de licença de estabelecimen

to ou de atividade.
Interdição total, ou parcial de estabe

lecimento de obra ou atividade."

A gravidade dessas medidas, dadas as con
seqüências desastrosas que podem acarretar
tanto para os produtores e fornecedores de
serviços cOmO à própria sociedade, aconse
lha-se reserve a imposição dessas providên-'
cias ao Poder Judíciário, que melhor avaliará
a necessidade de pronunciar essas interdições
e cassações.

Mais uma vez se coloca uma pá de cal no
estado de direito do povo brasileiro, permi
tindo que o Código casse direitos via adminis
trativa. É mais uma das aberrações sobre a
qual minha formação jurídica não permite
que eu me silencie neste Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

o Sr. Luis Roberto Ponte - Sr. Presidente,
peço á. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a V. Ex' a Ii.alavra.

O SR. LUIS ROBERTO PONTE (PMDB
-RS. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, estava em uma mesa de negociações
sobre a política salarial quando V. Ex' pôs
em apreciação a primeira emenda que apre
sentei. A emenda foi considerada prejudi
cada pela mtnha ausência.

Solicito a V. Ex' que coloque em votação
as demais emendas já que estou presente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex' será atendido nos termos regimen
tais, sendo que a primeira emenda que esta

.Presidência considerou prejudicada não pode
mais ser considerada.

O SR. LUIS ROBERTO PONTE - Muito
obrigade, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 56
Pedido de Destaque para Aprovação da Emen·

da n' 51

Emenda modificativa ao Substitutivo do
Relator ao Projeto de Lei n9 3.683/89:

O artigo 56, inciso XI do Projeto de Lei
n" 3.683/89, elaborado pela ComissãO Mista,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 56. As infrações das normas de de
fesa do consumidor ficam sujeitas, conforme
o caso, às seguintes sánções, sem prejuízo
das de na~ureza civil e penal:

XI - intervenção administrativa no âmbi
to interno da empresa. sem afastamento dos
seus administradores, limitada a atos que te
nha a finalidade de garantir o cumprimento.
de obrigação legal e por prazo jamais exce
dente de 10 (dez) dias."

Brasília, 26 de junho de 1990. - Climério
Velloso - Deputado Federal - PMDB/RJ.
IbsenPinheiro, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oli~eira)

- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
() seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 57
PROJETO DE LEI N' 3.683-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu·
midor e dá outras providências.

Destaq~e para aprovação de Emenda.
Nos termos regimentais requeiro destaque

para aprovação da Emenda n" 54, apresen
tada ao Substitutivo do relator. - Gerson
Peres.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é uma
emenda, que já justifiquei, tratando da multa
como pena.

Lamentavelmente se permitirá que o Códi
go multe o produtor - o pequeno, o micro
e o grande - ná variante de 360 BTN a 3
milhões de BTN. Lamentavelmente não se
fixa pena variando de 1 a 100%, graduada
pela avaliação do dolo e das circunstâncias
que cercam o ato do infrator.

Sr. Presidente, chego 'até a deplorar que
o meu eminente e querido colega, a quem
tanto prezo, Deputado Joaci Góes, não tenha
escutado a voz da modernida,de. Não se pune
um cidadão por este processo; pune-se pela
avaliação feita pelo Pod~r Judiciário, o único
que pela Constituição pode punir e julgar.

Mas este Congresso, nesta tarde muito tris
te, vai inserir no seu Código uma pena a ser
aplicada par via administrativa.

É lamentável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o .aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 58
PROJETO DE LEI N° 3.6R3-A DE 1989

Que dispõe sobre a proteção ao consu·
midor e dá outras providências.

Destaque para aprovação de Emenda.
Nos termos regiment~s requeiro destaque

para aprovação da Emel\da n' 56, apresen
tada ao Substitutivo do relator. - Gerson
Peres.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Emenda n" 56

Dê-se ao art. 58 a seguinte redação:

"As penas de apreensão, de inutilização
de produtos, de suspensão do forneci
mento de produtos ou serviços e,de con
cessão ou permissão de uso serão aplica
dos pela administração, médiante. proce
dimento administrativo, assegurada am
pla defesa quand!J forem constatados ví
cios de quantidade ou de qualidade bem
como nas hipóteses de periculosidade e
de impropriedade do produto ao uso a
que se destina." ,

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA.Sem .
r.evisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sentei esta emenda com o propósito essencial
de prevenir o arbítrio e a prepotência. La
mento, Sr. Presidente. que ela tenha tido ape
nas acolhida parcial, pois tenho certeza de
que a redação. como está. ainda não é a ideal.
Entretanto. agradeço aos companheiros te
rem-na considerado, ao menos parcialmente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Está prejudicada a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ,
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 75
Pedido de Destaque para Aprovação da Emen- ,

da n' 78

Emenda Supressiva ao Substitutivo do Re
lator ao Projeto de Lei n" 3.683/89:

Suprima-se o artigo 75 do Projeto de Lei
n° 3.683/89, elaborado pela Comissão Mista.

Brasília, 26 de junho de 1990. - Climério
Velloso, Deputado Federal - PMDBIRJ 
Ibsen Pinheiro, Líder do·PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 27 7955

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Art. 80'
Pedido de Destaque para Aprovação de

Emenda n' 81

Emenda Supressiva ao Substitutivo do Re
lator ao Projeto de Lei n" 3.683/89:

,"Suprima-se o artigo 80 do Projeto de Lei
n' 3.683/89, elaborado pela Comissão Mista."

BrasI1ia, 26 de junho 'de 1990. - Climério
Velloso - Deputado Federal - PMDBIRJ
- Ibsen Pinheiro -Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Quero dar uma explicação ao nobre Depu
tado Luís Roberto Ponte. Quando respondi
à questão de ordem de S. Ex'., disse-lhe que
seria atendido, nos termos regimentais. Co
rno as emendas do nobre Deputado Luís Ro
berto Ponte foram apreciadas pela ordem
cronológica e já haviam sido votadas, a Presi
dência não pode retroceder, desde que todas
foram consideradas prejudicadas. Portanto,
permanecem prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-;- Em Plenário foram oferecidas Ij.vou sub
meter a votos as seguintes:

EMENDAS
COM PARECER FAVORÁVEL

DO RELATOR:

N'22

O art. 16. do substitutivo ao PL 3.683{R9
'(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 16. Se comprovada \l alta pe
riculosidade do produto ou do serviço
que provocou o dano, ou grave impru
dência, negligência ouimperícia do for
necedor, será devida multa civil de até
4.0QO.000 (quatro milhões) de vezes o
valor do Bônus do Tesouro Nacional Fis
cal (BTNF), ou índice equivalente que
venha a substituí-Ia, na ação proposta
por qualquer dos legitimados à defesa
do consumidor em juízo, a critério do
Juiz, de acordo com a gravidade e pro
porção do ano, bem como a situação eco
nômica do responsável".

N'23

O art. 16 do Substitutivo ao PL 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do. consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 16. Se comprovada a alta pe
riculosidade do produto ou do serviço
que provocou o dano, ou grave impro
dência, negligência ou imperícia do for
necedor, será devida multa civil de até
2.000.000 (dois milhões) de vezes o valor

,do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
(BTNF), ou índice equivalente que ve
nha a substituí-lo, na ação proposta_por

qualquer dos legítimados à defesa do
consumidor em Juízo, a critério do Juiz,
de acordo com a gravidade e proporção
do ano, bem como a situação econômica
do responsável".

Emenda ao Código de Defesa do Consu- '
midor .

No artigo 34, após, "autônomos ou' não".
acrescentar" solidariamente com estes peran
te os consumidores, na medida das atribui
ções de cada um definidas na relação contra
tual ou trabalhista que os vincule".

N'34

Emenda Supressiva ao § 1" do Art. 37
Suprima-se a expressão "de gerar dúvidas

ou" do § 1" do art. 37 ficando o dispositivo
com a seguinte redação:

§ 1" "É enganosa qualquer modali
dade de informação ou comunicação de
caráter publicitário, inteira ou parcial
mente falsa, ou por qualquer outro mo
do, mesmo por Comissão, capaz de indu
zir em erro o consumidor a respeito da
natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, pre
ço e quaisquer outros dados sobre produ
tos e serviços".

N'43

SUBEMENDA

Ao Substitutivo ao Projeto de Lei n"
3.683, de 1989
Institui o Cód~go de Defesa do Consu

midor e dá outras providências.

Dê-se ao inciso ,I, do art. 51, a seguinte
redação:

"Art. 51- .
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem

a responsabilidade do fornecedor por vícios
de qualquer natureza dos produtos ou servi
ços ou impliquem renúncia ou disposição de
direitos. Nas relações jurídicas entre forne
cedor e pessoa jurídica, poderá haver ressalva
de valor compensatório ou indenizatório, a
critério do juiz, em situações justificáveis.

N'46

SUBSTITUTIVO

Emenda aditiva

Acrescente-se ao artigo 51, inciso. com a
seguinte redação:

Art. 51 São nulos de pleno direito as cláu
sulas contratuais relativas ao fornecimento
de bens e serviços que:

Inciso - "possibilitem a renúncia ao direi
to de indenização por benfeitorias necessá
rias".

N'55

O parágrafo único do art. 57 do Substi
tutivo ao PL n' 3.683/89 (que dispõe sobre

a proteção do consumidor), terá a seguinte
redação:

"Art. 57 ..
Parágrafo único - A multa será em mon

tante nunca inferior a 1.000 (mil) e não supe
rior a 4.000.000 (quatro milhões) de vezes
o valor do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
(BTNF), ou índice equivalente que venha
substituí-lo" .

N'66

Emenda Modificativa ao § 1'·' do art. 66
Dê-se ao § 1" do art. 66 a seguinte redação:
"Art. 66 - : ..

§ 1'·' - "Incorrerá nas mesmas penas quem
patrocinar a oferta"

N'80

O caput do art. 79 do Substitutivo ao PL
n" 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção ao
consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 79. O valor da fiança, nas in
frações de {jue trata este Código, será
fixado pelo Juiz, ou pela autoridade que
presidir o inquérito, entre 200 (duzen
tos) e 400.000 (quatrocentos mil) vezes
o valor do Bônus do Tesouro Nacional
Fiscal, ou índice equivalente que venha
a substituí-lo.

N'85

SUBSTITUTIVO
Emenda Aditiva

Acrescente-se na Seção III do Capítulo VI
artigo com a seguinte redação:

Art. "nos contratos de adesão em
que houver cláusulas resolutivas alternativas,
a escolha entre elas caberá ao aderente".

N'86

SUBSTITUTIVO
Emenda Aditiva

Acrescente-se, onde couber, argigo com
a seguinte redação:

Art. "Desconsiderar-se-à a pessoa
jurídica, sempre que os efeitos de sua perso
nalidade forem, de alguma forma, obstáculo
para o ressarciamento dos prejuízos causados
pela sociedade."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovados.

O Sr. Gérson Peres - SI'. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. GÉRSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - SI'. Presidente, agra
deço ao Relator a acolhida de minhas' emen
das. Não foram muitas, mas S. Ex' acolheu
quatro delas. Sou muito grato a S. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em Plenário foram oferecidas e vou sub
meter a votos a seguinte:
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EMENDAS
COM PARECERES CONTRÁRIO

DO RELATOR

PROJETO DE LEI N" 3.683/89
EMENDA

N'1

O caput do art. 2" do Substitutivo ao PL
n'.' 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do
consumidor) terá a seguinte redação:

"Art. 2" Consumidor é toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário fi
nal, bem como o que se encontra sujeito
ou propenso a intervir nas relações do
consumo,"

N'2

O parágrafo único do art. 2" do Substitutivo
ao PL n" 3.683/89 (que dispõe sobre a prote
ção do consumidor) terá a seguainte redação:

"Art. 2\' .
Parágrafo único. Equipara-se o consumi

dor e coletividade de pessoas, ainda que inde
termináveis, que haja intervindo ou se encon
tre sujeita ou propensa a intervir nas relações
de Consumo. "

N"3

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se. do art. 3". a palavra "Cons-
trução" depois de" atividade de produção,
montagem e criação "

N"4

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto ,de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, do art. 3", a palavra "Cons-
trução" depois de " atividade de produção,
montagem e criação, "

N'S
Ao substi~utivo do Relator designado

pela Mesa para relatar o Projeto .de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, do § I", do art. 3", as palavras
"ou imóvel", depois de " ... qualquer bem
móveI..."

N'6

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto 'de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se do § 1', doart. 3', ai"palavr~s
"ou imóvel", depois de" ..;qualquer,I,ém mo-
vel. .. " .

N"7

(SUBSTITUTIVO)

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

No artigo 4", acrescentar parágrafo único,
com a seguinte redação:

"Para aplicação das disposições do presen
te Código, relativas a responsabilidades e
práticas dos fornecedores dever-se-á consi
derar a característica e a sofisticação das rela
ções de consumo e dos mercados çonsumi
dores, bem como a suficiência ou hipossufi
ciência dos consumidores, respeitando-se a
vontade .das partes na medida de grau de
equihbrio existente entre as mesmas. "

N"8

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Acrescente-se ao Inciso V do Art. 6" o se
guinte:

"Inciso V - ...excessivamente onerosas, se
comprovadamente houver culpa do fornece
dor de bens ou serviços."

N'9
O inciso VIII do art. 6' do Substitutivo

ao PL n" 3.683/89 (que dispõe sobre a prote
ção do consumidor) terá a seguinte redação:
. "Art. 6' .
VIII - A facilitação da defesa de seus di

reitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando
for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência." I

N' 10

(SUBSTITUTIVO)

Substitua-se, no inciso VIII do art. 6", a
conjunção "ou" pela conjunção "e", ficando
o dispositivo em tela com a seguinte redação:

"VIII - a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, quando, a
.critério do juíz, for verossímil a alegação
e quando for ele hipossuficiente. segun
.do as regras ordinárias da experiência."

N9'll

Que dispõe sobre a Proteção ao Consu
midor e dá outras providências.

Suprima-se a parte final do enunciado do
inciso VIII, do Art. 6", a partir da expressão
"inclusive com a inversão, a seu favor, do
ônus de prova... " (inclusive)

N'12

Suprima-se o inciso VIII do art. 6' do Subs
titutivo ao PL 3.683/89 (que dispõe sobre a
proteção do consumidor), ~ seguinte expres-
são: .

"A critério do Juiz."

N' 13

(SUBSTITUTIVO)

Acrescente-se parágrafo único ao art. 6',
com a seguinte redação:

"Parágrafo único. A inversão do
ônus da prova. prevista no inciso VII1
deste artigo, somente poderá operar-se
em ações propostas pelo próprio consu
midor. como. pessoa física."

N" 14

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, do art. 12, a palavra "o cons
trutor". depois de "o fabricante, o produ-
tor, ... "

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, dO' art. 12, a palavra "o cons
trutor", depois de "o fabricante, o produ
tor, ... "

N"16

(SUBSTITUTIVO)

Suprima-se do caput do art. 12 a expressão
"independentemente da existência de cul
pa."

N' 17

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se do § 3", do art. 12, a palavra
"o construtor", depois de "o fabricante ... "

N"18

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, do § 3', do art. 12, a palavra
"o construtor", depois de "o fabricante ... "

N' 19

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se. do inciso I, do art. 13, a pala
vra "o construtor", depois de " ...0 fabrican
te ... "

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.
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Dos Direitos do Consumidor

Suprima··se, do inciso I, do art. 13, a pala
'vra "o construtor", depois de " ...0 fabrican
te... "

N' 21

(SUBSTITUTIVO)

Suprima-se do càput do art. 14 a expressão
"independentem,ente da existência de cul
pa."

N'24

(SUBSTITUTIVO)

Dê-se ao caput do art. 18 a seguinte reda
ção, suprimindo-se, em conseqüência, seu §
I':

"Art. 18: Os fornecedores de pro
dutos de consumo duráveis ou não durá
veis respondem solidariamente pelos ví
cios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes dimi':
nuam o valor, assim como por aquele
decorrente da disparidade com as indica
ções constantes do recipiente, da emba
lagem, rotulagem ou mensagem publici
tária, respeitadas as variações decorren
tes de sua natureza, podendo o consu
midor exigir a substituição das partes vi
ciadas ou o abatimento proporcional do
preço."

N' 25

O caput do art. 18 do Substitutivo ao PL
n' 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do
.consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 18. Os fornecedores de pro
dutos de consumo duráveis ou não durá
veis respondem solidariamente pelos ví
cios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes dimi
nuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indi
cações constantes do recipiente, da em
balagem, rotulagem ou mensagem publi
citária, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas."

N'26

Suprima-se do caput do art. 18 do Substi
tutivo ao PL n' 3.683/89 (que dispõe sóbre
a proteção do consumidor), a seguinte ex
pressão:
. "respeitadas as variações decorrentes de
sua natureza. "

N'27

EMENDA DE PLENÁRIO
EMENDA SUPRESSIVA

Retire-se ao Art. 25 as seguintes palavras:
"ou atenue", ficando a redação do artigo da .
seguinte forma:

Art, 25. É vedada a estipulação contra
tual de cláusula que impossibilite ou exonere
a obrigação de indenizar prevista nesta e nas
Seções anteriores.

N'28

Suprime-se o art. 29 do Substitutivo ao PL
n" 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do
consumidor), renumerando-se os demais:

N'29

Emenda Supressiva ao Substitutivo do Re
lator ao Projeto de Lei n" 3.683/89

Suprima-se o art. 29 do Projeto de Lei n"
3.683 de 1989, elaborado pela Comissão Mis
ta.

N'30

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do senado Federal

Das Práticas Comerciais

Suprima-se o art. 29

N' 31

Natureza da Emenda: Modificativa
. Dê-se ao Art. 33 do Projeto de código de

Defésa do Consumidor, (Projeto de Lei 1).'

3.683/89, originário do Senado Federal), a
seguinte redação: .

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por
telefone ou reembolso postal a descrição do
produto na publicidade e em todos os impres
sos utilizados na promoção da venda deve
ser clara e sem ambigüidade

. N'33

Emenda Modificativa ao caput do art. 37
Dê-se ao caput do art. 37 a seguinte reda

ção:
"Fica sujeito às sanções previstas nesta lei

quem promover publicidade enganosa."

N'35

Emenda Supressiva ao § 2" do art. 37
Suprima-se o § 2' do art. 37

N'36

Emenda Supressiva ao § 4' do art. 37
Suprima-se as expressões "ou abusiva" e

"administrativa ou" do § 4'do art. 37, ficando
o dispositivo com a seguinte redação:

"§ 4" Quando o fornecedor de produtos
ou serviços se utilizar de publicidade enga
nosa, o consumidor poderá pleitear indeni
zação por danos sofridos, bem como a absten
ç.ão da prática do ato, sob pena de execução
específica, para o caso de inadimplemento,
sem prejuízo de sanção pecuniária cabível e
de contra-propaganda, que pode ser imposta
judicialmente. "

No 37

Emenda Supressiva ao § 4' do art. 37
Suprima-se a eX'pressão "administrativa

ou" do § 4" do art. 37 ficando o dispositivo
com a seguinte redação:

Art. 37. .. ..

§ 4' Quando o fornecedor de produtos
ou serviços se utilizar de publicidade enga
nosa ou abusiva, o consumidor poderá plei
tear indenização por d'anos sofridos, bem co--

mo a abstenção da prática do ato, sob pena
de execução específica, para o caso de ina
dimplemento, sem prejuízo da sanção pecu
niária cabível e de contra-propaganda, que
pode ser imposta judicialmente.

N'38

(SUBSTITUTIVO)

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outra.s providências.

Dê-se nova redação ao inciso VII do Art.
39 nos seguintes termos:

"VIII - colocar, no mercado de consumo,
qualquer produto ou serviço em desacordo
com as nornías legais em vigor."

N'39

(SUBSTITUTIVO)

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Suprima-se, na íntegra, o artigo 41

N'40

EMENDA DE PLENÁRIO
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao art. 43:
Art. 43. O consumidor terá acesso às in

formações existentes em cadastros, fichas, re
gistros e dados pessoais e de consumo arqui
vados sobre ele, por serviços de 'proteção ao
crédito o congêneres, bem como sobre as suas
respectivas fontes.

N'41

EMENDA DE PLENÁRIO
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se no § 4" do art. 43 a segu,inte
frase: "os bancos de dados e cadastros relati
vos a consumidores", ficando a redação do
§ 4'" do art. 43 da seguinte forma:

Art. 43,
§ I'! .
§ 2' ..
§ 3' .
§ 4'! os serviços de proteção ao crédito

e congêneres são considerados entidades de
·caráter público para os fins do art. 5', LXXII
da Constituição Federal

N'42

(SUBSTITUTIVO)

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providência~.

Suprima-se integralmente o art. 49 (caput
e parágrafos)

N'44

EMENDA DE PLENÁRIO .'
EMENDASUPRESSIVA

Suprima-se do inciso I do art. 51 a expres
são "ou atenue", ficando a redação do inciso
I do art. 51 da seguinte forma:

"Art. 51. .
Inciso I - impossibilitem ou exonerem a

responsabilidade do fornecedor por vícios de
qualquer natureza dos produtos ou serviços'
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ou impliquem renúncja ou disposição de di
reitos...

N'45

(SUBSTITUTIVO)
EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se a redação do inciso III do
art. 51, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 51. São nulas de pleno direito as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimen
to de bens e serviços que:

"excluem ou transfiram responsabilidades
a terceiros.

N'47

SUBSTITUTIVO
Emenda Aditiva

Acrescente-se ao art. 51 inciso com a se
guinte redaçãp:

Art. 51. São nulas de pleno direito as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimen
to de bens e serviços que:

Inciso - "impossibilitem a invocação da
excessão de contrato não cumprido."

N"48

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se, do art. 53, as palavras "ou
imóveis", depois de ..... de compra e venda
de móveis..."

Ao substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n" 3.683/89, do Senado Federal.

Dos Direitos do Consumidor

Suprima-se. do art. 53, as palavras "ou
imóveis", depois de ..... de compra e venda
de móveis.....

N" 50

(SUBSTITUTIVO) .

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Dê-se ao art. 56 e incisos a seguinte reda
ção, suprimindo-se os demais:

"Art. 56. 'As infrações das normas de de
fesa do consumidor ficam sujeitas, conforme
o caso, às seguintes sanções sem prejuízo das.
de natureza civil e penal:

I-multa;
II -apreensão do produto;
III -inutilização do produto;
IV - suspensão de fornecimento de bem

ou serviço;
V - revogação de concessão ou p~rmissão

de uso;
VI - imposição de contra-propaganda;
VII - cassação de concessão quando a em

presa explorar serviço público.

1
Parágrafo único. As sanções previstas

neste código poderão ser aplicadas cumulati
vamente."

N' 51

Emenda modificativa ao Substitutivo do
Relator ao Projeto de Lei n" 3.683/89

O art. 56, inciso XI do Projeto de Lei n"
3.683 elaborado pela ComissãO' Mista, passa
a ter a seguinte redação:

"Art. 56. As infrações das normas de de
fesa do consumidor ficam sujeitas, conforme
o caso, às seguintes sanções, sem prejuízo
das de natureza civil e penal:

XI - intervenção administrativa no âmbi
to inte'rno da empresa, sem afastamento dos
seus administradores, limitada a atos que te
nham a finalidade de garantir o cumprimento
de obrigação legal e por prazo jamais exce-
dente de 10 (dez) dias." .

N"52

Ao 'substitutivo do Relator designado
pela mesa paa relatar o Projeto de Lei
n" 3.683/89, do Senado Federal.

Das Sançóes Administrativas

Dê-se, ao art. 56 e ao seu inciso XI, as
seguntes redações:

Art. 56. As infrações das normas de de
fesa do consumidor ficam sujeitas, conforme
o caso. às seguintes sanções, sem prejuízo
das de natureza civil e penal:

I - ' _ .
II - .
Ill- .
IV - ..
V.- .
VI - .

XI- intervenção administrativa no âmbi
to interno da empresa, sem afastamentq dos
seus administradores, limitada a atos que te
nham a finalidade de garantir o cumprimento
de obrigação legal e por prazo jamais exce

.dente de 10 (dez) dias.

N'53

ElJ.lenda Supressiva ao inciso XII do art.
56

Suprima-se o inciso XII do art. 56

N' 54

(SUBSTITUTIVO)

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Dê-se ao caput do art. 57, a seguinte reda
ção:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de
acordo com a gravidade da infração, e a van
tagem auferida, será aplicada mediante pro
cedimento administrativo no qual se assegu
rará ampla defesa.

Dê-se ao parágrafo único, a seguinte reda
ção:

Parágrafo únIco. A multa será em mon
tante nunca inferior a 1% (um por cento)

e não superior a 100% (cem por cento) do
valor do bem ou do serviço em questão...

N" 56

(SUBSTITUTIVO)

Que dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências.

Dê-se ao art. 58, a seguinte redação:
"Art. 44. As penas de apreensâo de inu

tilização de bens de suspensão do forneci
mento de ou serviços e de concessão ou per
missão de uso serão aplicados pela adminis
tração, mediante procedimento administra
tivo, assegurada ampla defesa, quando forem
constatados vícios de quantidade ou de quali
dade, produto como nas hipóteses de pericu
losidade e de impropriedade do bem ao uso
a que se destina."

N'57

Emenda Supressiva ao art. 60 e seus pará
grafos.

Suprima-se do capítulo VII (das sanções
,<l.dministrativas) o art. 60 e seus parágrafos.

N'58

O caput do art. 62 do Substitutivo ao PL
n" 3.6831R9 (que dispõe sobre a proteção do
consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 62. Colocar no mercado, fornecer
ou expor para fornecimento produtos ou ser
viços impróprios.

Pena - Reclusão de dois a cinco anos e
multa."

N'59

O § 1" do art. 62 do Substitutivo ao PL
n" 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do
consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 62. .. ..
Pena .
§ 1" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de um a dois anos ou

multa."

Emenda Aditiva ao art. 63
Inclua-se o vocábulo "obrigatório" no ca

put do art. 63, que passa a ter a seguinte
redação:

"Omitir dizeres ou sinais ostensivos obriga
tórios sobre a nocividade ou periculosidade
de pr'Üdutos, nas embalagens, nos invólucros,
recipiente ou publicidade."

Pena - Detenção de seis meses a dois anos
e multa.

N"61

O caput do art. 63 do Substitutivo ao PL
n" 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do
consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 63. Omitir dizeres ou sinais osten
sivos sobre a nocividade ou periculosidade
de bens, nas embalagens, nos invólucros, re
cipientes ou publicidade:

Pena - Reclusão de um a quatro anos
e multa."
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N'62

O § 2' do art. 63 do Substitutivo ao PL
n" 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do
consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 63.
§ 2\' Se o crime é. culposo:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos

ou multa."

N'63

O caput do artigo 64 do Substitutivo ao
PL n' 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção'
do consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 64. Deixa de comunicar à autori
dade competente, aos consumidores e ao pú
blico em geral, a nocividade ou periculosi
dade de bens cujo conhecimento seja poste
rior à sua colocação no mercado.

Pena - Reclusão de um a cinco anos e
multa."

N'64
O caput do artigo 65 do Substitutivo do

PL n' 3.683/89 (que dispõe sobre a proteção
do consumidor), terá a seguinte redação:

"Art. 63. Executar serviço de alto grau
de periculosidade, contrariando determina
ção de autoridade competente.

Pena - Reclusão de dois a cinco anos e
multa."

N'65

O art. 66 do Substitutivo ao PL n" 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 66. Fazer afirmação falsa ou
enganosa, ou omitir informação relevan
te sobre a natureza, característica, quali
dade, quantidade, segurança, desempe
nho, durabilidade, preço ou garantia de
produtos ou serviços.

Pena - Reclusão de um a cinco
anos e multa. "

N'67

O parágrafo 2" do art. 66 do Substitutivo
ao PL n" 3.683/89 (que dispõe sobre a prote
ção do consumidor}, terá a seguinte redaç.ão:

"Art. 66. . .
§ 2\' - Se o crime é culposo
Pena - Detenção de seis meses a

dois anos ou multa."

N'68

O art. 67 do Substitutivo ao PL n" 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte r~dação:

"Art. 67. Fazer ou promover publi
cidade que sabe ou deveria saber ser en
ganoso ou abusivo.

Pena - Reclusão de um a cinco anos
e multa."

N'69

O art. 68 do Substitutivo ao PL n" 3.683/89
'(que dispõe sobre a proteção do c~nsumi-
dor), terá a seguinte redação: '

"Art. 68. Fazer ou promover publi
cidade que sabe ou deveria' saber ser ca:J

paz de induzir o cosumidor a se com
pOf.tar de forma prejudicial ou perigosa
à sua saúde ou segurança:

Pena - Reclusão de um a cinco anos
e multa."

N'70

Emenda Supressiva ao parágrafo úni.co do
art. 68

Suprima-se o parágrafo único do art. 68

N° 71

O artigo 69 <:\0 Substitutivo ao PL n'.'
3.683/89 (que dispõe sobre a proteção do con-
sumidor), terá a seguinte redação: '

"Art. 69. Deixa de organizar dados
fáti.cos, técnicos e científicos que dão ba
se à publicidade, assim como impedir ou
dificultar seu. acesso aos consumidores.

Pena - Reclusão de um a quatro anos
e multa."

N'72

O art. 70 do Substitutivo ao PL n' 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 70. Empregar, na reparação
de produtos, peças ou componentes de
reposição usados, sem autorização do
consumidor.

Pena - Reclusão de um a quatro
anos e multa."

N° 73
O art. 71 do Substitutivo ao PL n" 3.683/89;

(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 71. Utilizar, na cobrança de
dívidas, de coação, constrangimento físi
co ou moral; afirmações falsas, incor-.
retas ou enganosas ou de qualquer outro
procedimento que exponha o consumi
dor, injustifi.cadamente, a rídiculo ou in
terfira com seu trabalho, descanso ou
lazer. '

Pena - Reclusão de um a quatro
anos e multa."

N'74

Emenda ao código de defesa do consumi
dor

EMENDA SUBSTlTUTlVA

Substitua-se o art. 71. caput, pela seguinte
redação:

"Art. 71. Empregar, na cobrança
de dívidas ou contas, de meios não con-"
sentidos em lei e que possam se constituir
em constrangimento físico ou moral ao
devedor:"

N'75

O art. 72 do Substitutivo ao PL n" 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 72. Impedir ou dificultar o
acesso do consumidor às inform~çõ~s

que sobre ele constem em cadastros,
banco de dados, fichas e regsitros. .

Pena - Reclusão de um a quatro
anos e multa. "

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmàs
penas quem deixar de informar o consumidor
sobre a inserção. de informações sobre sua
pessoa em cadastro. banco de dados, fichas
ou registros, quando n,ão solicitado por escri-·
to por ele.

N'76

O art. 73 do Substitutivo ao PL n" 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi
dor), terá a seguinte redação:

"Art. 73. Deixar de corrigir imedia
tamente informação sobre consumidor
de cadastro, banco de dados, fichas ou
registros que sabe ou deveria saber ser
inexata.

Pena - Reclusão de um a quatro
anos e multa."

N° 77

O art. 74 do Substitutivo ao PL n' 3.683/89
(que dispõe sobre a proteção do consumi..
dor), terá a se~uinte ~edação:

..Art. 74. Deixar de entregar ao
consumidor o termo de garantia adequà
damente preenchido e com especificação
clara de seu conteúdo.

iena - Detenção de seis meses a
dois anos e multa."

Emenda Supressiva ao Substitutivo do Re
lator do Projeto de 'Lei n" 3.683/89

"Suprima-se o art. 75 do Projeto de
Lei n" 3.683/89, elaborado pela Comis
são Mista"

N'79

"Ao Substitutivo do Relator designado
pela Mesa para relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do Senado Federal"

Das infrações Penllis

Suprima-se o art. 75.

N' 81

Emenda Supressiva ao Substitutivo do Re
lator ao Projeto de Lei n" 3.683/89

"Suprima-se o art. 80 do Projeto de Lei n'
3.683/90, elaborado pela Comissão Mista"

N° 82

" Ao SubsÚtutivo do Relator designado
pela Mesa para Relatar o Projeto de Lei
n' 3.683/89, do $enado Federal"

Das Infrllçõcs Penais

Suprima-se o art. 80.

N°S3

EMENDA DE PLENÁRIO

EMENDA SUPRESSIV4

Suprima-se do art. 86 a frase "ainda que
o arquivo ou banco de dados pertençam a
pessoas ou entidades de direito privado", fi

. cando a redação,do ar~. 86 da seguinte forl!!ª:
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Art. 86. Aplica-se o habeas data à tutela
dos direitos e interesse dos consumidores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que as aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rejeitadas.
Ficam prejudicados o projeto e as demais

proposições.

. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submetera votos
a seguinte Redação Fin'al:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 3.683, DE 1989

Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei n' 3.683, de 1989, do
Senado Federal (n' 97, de 1989, na Casa
de origem), que "dispõe sobre a proteção
do consumidor e- dá outras providên
cias" .

Dê-se ao 'Projeto a seguinte redação:
Dispõe sobre a proteção do consumidor

e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I

Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1", O presente Código estabelece
normas de proteção e defesa do consumidor,
de ordem pública e interesse social, nos ter
mos dos arts. 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 e utiliza produto ou
serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumi
dor a coletividade de ~essoas, ainda que in'de
termináveis, que haja intervindo nas relações
de consumo:

Art. 3" Fornecedor é toda pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersona
lizados, que desenvolvem atividades de pro
dução, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, dis

l tribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços:

§ 1" Produto é qualquer bem, móvel ou
imóvel, material ou imaterial.

§ 21' Serviço é qualquer atividade forne
cida no mercado de consumo, mediante re
muneração, inclusive as de natureza bancá
ria, financeira, de crédito e securitária, salvo
as decorrentes das relações de caráter traba
lhista.

CAPÍTULO II

Da Política Nacional de Relações
de Consumo

Art. 4" A Política Nacional de Relações
de Consumá tem por objetivo o atendimento

das necessidades dos consumidores, o respei
to a sua dignidade, saúde e segurança, a pro
teção de seus interesses econômicos, a melho
ria da sua qualidade de vida, bem como a
transferência e harmonia das relações de con
sumo, atendidos os seguintes princípios:

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

II - ação governamenta:J no sentido de
proteger efetivamente o consumiclor:,

a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvi

mento de associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado

de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços

com padrões adequados de qualidade, segu
rança, durabilidade e desempenho;

111 - harmonização dos interesses dos par
ticipantes das relações de consumo e co"mpati
bilização da proteção do consumidor com a
necessidade de desenvolvimento econômico
e tecnolÓgico, de modo a viabilizar os princí
pios nos quais se funda a ordem econômica
(art. 170, da Constituição Federal), sempre
com base na boa-fé e equilíbrio das relações
entre consumidores e fornecedores;

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

V -- incentivo à criação pelos fornecedores
de meios eficientes de controle de qualidade
e segurança de produtos e serviços, assim co
mo de mecanismos alternativos de solução
de conflitos de consumo;

VI - coibição e repressão eficientes de to
dos os abusos praticados no mercado de con
sumo, inclusive a concorrência desleal e utili
zação indevida de inventos e criações indus
triais das marcas e nomes comerciais e signos
distintivos, que possam causar prejuízos aos
consumidores;

VII - racionalização e melhoria dos servi
ços públicos;

VIII --'- estudo constante das modificações
do mercado de consumo.

Art. 51' Para a execução da Política Na
cional das Relações de Consumo, contará o
Poder Público com os seguintes instrumen
tos, entre outros:

I - manutenção de assistência jurídica, in
tegral e gratuita para o consumidor carente;

11 -instituição de Promotorias de Justiça
de Defesa do Consumidor, no âmbito do Mi
nistério Público;

III - criação de delegacias de l'olícia espe
cializadas no atendimento de consumidores
vítimas de infrações penais de consumo;
IV - criação de Juizados Especiais dê Pe

quenas Causas e Varas Especializadas para
a solução de litígios de consumo;

V - concessão de estímulos à criação e de
senvolvimento das Associações de Defesa do
Consumidor;

§ I'·' Os Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios manterão órgãos de atendimento
gratuito para orientação dos consumidores.

§ 2" A União, os Estados, o Distrito Fe
, deral e os Municípios poderão fiscalizar pre-

ços e autuar os infratores, observando seu
prévio tabelamento pela autoridade compe
tente.

CAPÍTULO UI

Dos Direitos Básicos do Consumidor

Art. 6" São direitos básico~'~o consumi
dor: .

I - a proteção da vida, saúde e segurança
contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços conside
rados perigosos ou nocivos;

11 - a educação e divulgação sobre o con
sumo adequado dos produtos e serviços, asse
guradas a liberdade de escolha e a igualdade
nas contrat::lções;

111 - a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especi
ficação correta de quantidade, característi
cas, composição, qualidade e.preço e garan
tia, bem como sobre os riscos que apresen
tem;

IV - a proteção contra a publicidade en
ganosa e abusiva, métodos comerciais coerci
tivos ou desleais, bem como contra práticas
e cláusulas abusivas ou impostas no forneci
men~o de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contra
tuais que estabeleçam prestações despropor
cionais ou sua revisão em razão de fatos su
pervenientes que as tornem excessivamente
onerosas;

VI - a efetiva prevenção e reparação -de
danos patrimoniais e morais, individuais, co
letivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e ad
ministrativos, com vistas à prevenção ou re
paração de danos patrimoniais e morais, indí
viduaís, coletivos ou difusos, assegurada a
proteção jurídica, administrativa e técnica
aos necessitados;

VIII - a faCilitação da defesa de seus direi
tos, inclusive com a inversão do ônus da pro
va, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiência;

IX - a participação e consulta na formu
lação das políticas que os afetem diretamen
te, e a representação de seus interesses por
intermédio das entidades públicas ou priva
das de defesa do consumidor;

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

Art. 7' Os direitos previstos neste Códi
go não excluem outros decorrentes de trata
dos ou convenções internacionais de que o
Brasil seja signatário, da 'legislaçi!o interna
ordinária, de regulamentos expedidos pelas
autoridades administrativas competentes,
bem como dos que derivem dos princípios
gerais do direito, analogia, costumes e eqüi
dade.

Parágrafo único - Tendo mais de um autor
a ofensa, todos responderão solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas nor
mas de consumo.
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CAPíTULO IV
,Da Qualidade de Produtos e Serviços,
da Prevenção e da Reparação dos Danos

SECÇAO I
Da Prote5ão à Saúde e Segnrança

Art. 8" Os produtos e serviços colocados
'no mercado de consumo não acarretarão ris
cos à saúde ou segurança dos consumidores,
exceto os considerados normais e previsíveis
em decorrência de sua natureza e fruição,
obrigando-se os fornecedores, em qualquer
hipótese, a dar as informações necessárias
e adequadas a seu respeito.

Parágrafo único. Em se tratando de produ
to industrial, ao fabricante cabe prestar as
informações a que se refere este artigo, atra
vés de impressos apropriados que devem
acompanhar o produto. '

Art. 9" O fornecedor de produtos e servJ
ços potencialmente ou inadequados sobre sua
utilização e riscos.

§ I" O produto é defeituoso quando não
oferece a segurança que dele legitimamente
se espera, levando-se em consideração as cir
cunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;
1I- o uso e os riscos que razoavelmente

dele se esperam;
ilI - a época em que foi colocado em cir

culação.
§ 2" O produto não é considerado defei

tuoso pelo fato de outro de melhor qualidade
ter sido colocado no mercado.

§ 3" O fabricante, o construtor, o produ
tor ou importador só não será responsabi
lizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mer
cado;

II -que embora haja colocado o produto
no mercado, o defeito inexiste;

.III - a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.

Art. 13. O comerciante é igualmente
responsável, nos termos do artigo anterior,

, quandõ:
I - o fabricante, o construtor, o produtor

ou o importador não puderem ser identifi
cados;

II - o produto for fornecido sem identifi
cação clara do seu fabricante, produtor, cons
trutor ou importador;

III - não conservar adequadamente os
produtos perecíveis.
. Parágrafo único - Aquele que efetivar o

pagamento ao prejudicado poderá exercer o
direito de regresso contra os demais respon
sáveis, segundo sua participação Ira causação
do evento danoso.

Art. 14. O fornecedor de serviços res
ponde, independentemente da existência de
,culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prest~

'ção dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua frui
1;ão e riscos.

§ 1" ,O serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele
pode espera, levando-se em consideração as

pircunstâncias relevantes, entre as qmiIs: no
civos ou perigosos a saúde ou segurança deve
rá informar, de maneira ostensiva e adequa
da, a respeito da sua nocividade ou periculo
sidade, sem prejuízo da adoção de outras me
didas cabíveis em cada caso concreto.

Art. 10. O fornecedor não poderá colo
car no mercado de consumo produto ou servi
ço que sabe ou deveria saber apresentar alto
grau de nocividade ou periculosidade à saúde
ou segurança.

§ 1" O fornecedor de produtos e serviços
que, posteriormente à sua introdução no mer
cado de consumo, tiver conhecimento da pe
riculosidade que apresentem, deverá comu
nicar o fato imediatamente às autOl:idades
competentes e aos consumidores, mediante
anúncios publicitários.

§ 2" Os anúncios publicitários a que se
refere o parágrafo anterior serão veiculados
na imprensa, rádio e televisão, às expensas
do fornecedor do produto ou serviço.

§ 3" Sempre que tiverem conhecimento
de periculosidade de produtos ou serviços à
saúde ou segurança dos consumidores, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão informá-los a respeito.

Art. 11. O produto ou serviço que, mes
mo adequadamente utilizado ou fruído, apre
sente alto grau de nocividade ou periculo
sidade será retirado imediatamente do mer
cado pelo fornecedor, sempre às suas expen
sas, sem prejuízo da responsabilidade pela
reparação de eventuais danos.

SECÇÁO II
Da Responsabilidade pelo Fato do

Produto e do Serviço

Art. 12. O fabricante, o produtor, o
construtor, nacional ou estrangeiro, e o im
portador respondem, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos de
correntes de projeto, fabricação, construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresen
tação ou acondicionamento de seus produtos,
bem como por informações insuficientes;

I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavel

mente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2" O serviço não é considerado defei

tuoso pela doção de novas técnicas.
§ 3" O fornecedor de serviços só não será

responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defei

to inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou

de terceiro.
§ 4" A responsabilidade pessoal dos pro

fissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa.

Art. 15. Quando a utilização do produto
ou a prestação do serviço causar dano irrepa
rável ao consumidor, a indenização corres
ponderá ao valor integral dos bens danifi
cados.

Art. 16. Se comprovada a alta periculo
sidade do produto ou do serviço que provo-

cou o dano, ou grave imprudência, negligên
cia ou imperícia do fornecedor será devida
multa civil de até 1.000.000 (um milhão) de
vezes o Bônus do Tesouro Nacional - BTN.
ou índice equivalente que venha substituí-lo,
na ação proposta por qualquer dos legitima
dos à defesa do consumidor em juízo, a crité
rio do juiz, de acordo com a gravidade e pro
porção do dano, bem como a situação econô
mica do responsável.

Art. 17. Para os efeitos desta Secção,
equiparam-se aos consumidores todas as víti
mas do evento.

SECÇÃO 1II
Da Responsabilidade por Vício do

Produto e do Serviço

Art. 18. Os fornecedores de produtos de
consumo duráveis ou não duráveis respon
dem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados. ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade, com as
indicações constantes do recipiente, da emba
lagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitada as variações decorrentes de sua
naturez~, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas.

§ 1" Não sendo o vício sanado no prazo
.máximo de 30 (trinta) dias, pode o consu

, midor exigir, alternativamente e à sua esco
lha:

I - a substiuição do produto por outro da
mesma espécie, em perfeitas condições de
uso;

II - a restituição imediata da quantia pa
ga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
§ 2" Poderão as partes convencionar a re

dução ou amplia'ção do p'razo previsto no pa
rágrafo ánterior, não podendo ser inferior
a 7 (sete) nem superior a 180 (cento e oitenta)
dias. Nos contratos de adesão, a cláusulas
de prazo deverá ser convencionada em sepa
rado, por meio de manifestação expressa do
consumidor.

§ 3' O consumidor poderá fazer uso ime
diato das alternativas do § 1" deste artigo,
sempre que, em razão da extensão do vício,
a substituição das partes viciadas puder com
prometer a qualidade ou características do
produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de
produto essencial.

§ 4" Tendo o consumidor optado pela al
ternativa do inoiso I do § l' deste artigo, e
não sendo possível a substituição do bem,
poderá haver substituição por outro de espé
cie, marca ou modelo diversos, mediante
complementação ou restituição de eventual
diferença de preço, sem prejuízo do disposto
nos incisos II e m, do § 1" deste artigo.

§ 5' No c3;so de fornecimento de produ
tos in natura será responsável perante o con
sumidor o fornecedor imediato, exceto quan
do identificado claramente seu produtor.

§ 6" São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade

estejam vencidos;
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II -os produtos deteriorados, alterados,
adulterados, avariados, falsificados, corrom
pidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde,
perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo
com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação;

111 - os produtos que, por qualquer moti
vo, se revelem inadequados ao fim a que se
destinam.

Art. 19. Os fornecedores respondem so
lidariamente pelos vícios de quantidade do
produto sempre que, respeitadas as variações
decorrentes de sua natureza, seu conteúdo
líquido for inferior às indicações constantes
do recipiente, da embalagem, rotulagem ou
de mensagem publicitária, podendo o consu
midor exigir, alternativamente e à sua esco
lha:

I - o abatimento proporcional do preço;
II - complementação do peso ou medida;
111 - a substituição do produto por outro

da mesma espécie, marca ou modelo, sem
os aludidos vícios;

IV -a restituição imediata da quantia pa
ga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos.

§ 1" Aplica-se a este artigo o disposto no
§ 4" do artigo anterior.

§ 2" O fornecedor imediato será respon
sável quando fizer a pesagem ou a medição
e o instrumento utilizado não estiver aferido
segundo os padrões oficiais.

Art. 20. O fdrnecedor de serviços res
ponde pelos vícios de qualidade que os tor
nem impróprios ao consumo ou lhes dimi
nuam o valor, assim como por aqueles decor
rentes da disparidade com as indicações cons
tantes da oferta ou mensagem publicitária,
podendo o consumidor ,exigir, alternativa
mente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo
adicional e quando cabível;

11 - a restituição imediata da quantia pa
ga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos;

111 - o abatimento proporcional do preço.
§ 1" A reexecução dos serviços poderá

ser confiada a terceiros devidamente capaci
tados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2" São impróprios os serviços que se
mostrem inadequados para os fins que razoa
velmente deles se esperam, bem como aque
les que não atendam às normas regulamen
tares de prestabilidade.

Art. 21. No fornecimento de serviços
que tenham por objetivo a reparação de qual
quer produto considerar-se-á implícitfl a obri
gação do fornecedor de empregar componen
tes de reposição originais adequados e novos,
ou que mantenham as especificações técnicas
do fabricante, salvo, quando a estes últimos,
autorização em contrário do consumidor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou
suas empresas, concessionárias, perm1ssioná
rias ou sob qualquer outra forma de empreen
dimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.

Parágrafo único - Nos casos de descum
primento, total ou parcial, das obrigações re.

feridas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-Ias e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor so
bre os vícios de qualidade por inadequação
dos produtos e serviços não o exime de res
ponsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação
do produto ou serviço independe de termo
expresso, vedada a exoneração contratual do
fornecedor.

Art. 25. É vedada a estipulação contra
tual de cláusula que impossibilite, exonere
ou atenue a obrigação de indenizar prevista
nesta e nas secções anteriores.

§ 1" Havendo mais de um responsável
pela causação do dano, todos responderão
solidariamente pela reparação prevista nesta
e nas secções anteriores.

§ 2" Sendo o dano causado por compo
nente ou peça incorporada ao produto ou
serviço, são responsáveis solidários seu fabri
cante, construtor ou importador e o que reali
zou a incorporação.

SECÇÃO IV
Da Decadência e da prescrição

Art. 26. O direito de reclamar pelos ví
cios aparentes ou de fácil constatação caduca
em:

I -30 (trinta) dias, tratando-se de forneci
mento de serviço e de produto não duráveis;

11 -90 (noventa) dias, tratando-se de for
necimento de serviço e de produto duráveis.

§ I" Inicia-se a contagem do prazo deca
dendal a partir da entrega efetiva do produto
ou do término da execução dos serviços.

§ 2" Obstam a decadência:
I - a reclamação comprovadamente for

mulada pelo consumidor perante o fornece
dor de produtos e serviços até a resposta ne
gativa correspondente, que deve ser trans
mitida de forma inequívoca;

II - a reclamação formalizada perante os
órgãos ou entidades com atribuições de defe
Si! do consumidor, pelo prazo de 90 (noventa)
dias;

111 - a instauração de inquérito civil, até
seu encerramento.

§ 3'" Tratando-se de vício,oculto, o prazo
decadencial inicia-se no momento em que fi
car evidenciado o defeito.

Art, 27. Prescreve em 5 (cinco) anos a
prestensão à reparação pelos danos causados
por fato do produto ou do serviço prevista
na Secção 11 deste capítulo, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento
do dano e de sua autoria.

Parágrafo único. Interrompe-se o prazo
de prescrição do direito de indenização pelo
fato do produto ou serviço nas hipóteses pre
vistas no § 1" do artigo anterior, sem prejuízo
de outras disposições legais.

SECÇÃO V

Da Desconsideração da Personalidade
Jurídica

Art. 28. O juiz poderá desc.onsiderar a
personalidade jurídica da sociedade quando,

em detrimento do consumidor, houver abuso
de direito, excesso de poder, infração da lei,
fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos
ou contrato social. A desconsideração tam
bém será efetivada quando houver falência,
estado de insolvência, encerramento ou inati
vidade da pessoa jurídica provocados por má
administração.

§ 1" A pedido da parte interessada, o juiz
determinará que a efetivação da responsa
bilidade da pessoa jurídica recaia sobre o
acionista controlador, o sócio majoritário, os
sócios-gerentes, os administradores societá
rios, e, no caso de grupo societário, as socie
dades que a integram.

§ 2'·' As sociedades integrantes dos gru
pos societários e as sociedades controladas,
são subsidiariamente responsáveis pelas obri
gações decorrentes deste Código.

§ 3" As sociedades consorciadas são soli
dariamente responsáveis pelas obrigações de
correntes deste Código.

§ 4" As sociedades coligadas só respon
derão por culpa.

§ 5'" Também poderá ser desconsiderada
a pessoa jurídica sempre que sua persona

'Iidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos con
sumidores.

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

SECÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 29. Para os fins deste capítulo e do
seguinte, equiparam-se aos consumidores,
todas as pessoas determináveis ou não, ex
postas às práticas nele previstas.

SECÇÃO 11
Da oferta

Art. 30. Toda informação ou publicida
de, suficentemente precisa, veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação com
relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato
que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de pro
dutos ou serviços devem assegurar informa
ções corretas, claras, precisas, ostensivas e
em língua portuguesa sobre suas caracterís
ticas, qualidade, quantidade, composição,
preço, garantia, prazo de validade e origem,
entre outros dados, bem como sobre os riscos
que apresentflm à saúde e segurança dos con
sumidores.

Art. 32. Os fabricantes e importadores
deverão assegurar a oferta de componentes
e peças de reposição enquanto não cessar a
fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou
importação, a oferta deverá ser mantida por
período razoável de tempo, na forma da lei.

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por
telefone ou reembolso postal deve constar
o nome do fàbricante eendereço na embala
gem, publicidade em todos os impressos utili
zados na transação comercial.
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Art. 34. O fornecedor do produto ou
serviç:> é solidariamen'te responsável pelos
atos de seus prepostos ou representantes au
tônomos.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou
serviços recusar cumprimento à oferta, apre
sentação ou publicidade, o consumidor pode
rá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obri
gação, nos termos da oferta, apresentação
ou publicidade;

H - aceitar outro produto ou prestação de
serviço equivalente;

IH - rescindir o contrato, com direito à
restituição de quantia e eventualmente ante
cipada, monetariamente atualizada e perdas
e.danos.

SECÇÃO III
Da Publicidade

Art. 36. A publicidade deve ser veicu
lada de tal forma que o consumidor, fácil
e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publi
cidade de seus produtos ou serviços, manterá,
em seu poder, para informação dos legítimos
interessados, os dados fáticos, técnicos e citm
tíficos que dão sustentação à mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade en
ganosa ou abusiva.

§ 1\' É enganosa qualquer modalidade de
informação ou comunicação de caráter publi
citário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por
qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a res
peito da natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos e ser
viços.

§ 2" É abusiva, dentre outras, a publici
dade discriminatória de qualquer natureza,
a que incite à violência, explore o medo ou
a 'superstição, se aproveite da deficiência de
julgamento e experiência da criança, desre~

peita valores ambientais, ou que seja capaz
de induzir o cons.umidor a se comportar de
forma prejudicial' ou perigosa à sua saúde
ou segurança.

§ 3" Para os efeitos deste Código, a publi
cidade é enganosa por omissão quando deixar
de informar sobre dado essencial do produto
ou serviço.

§ 4" Quando o fornecedor de produtos·
ou serviços se utilizar de publicidaoe enga
nosa ou abusiva, o consumidor poderá plei
tear indenização por danos sofridos, bem co
mo a abstenção da prática do ato, sob pena
de execução específica, para o caso de ina
dimplemento, sem prejuízo da sanção pecu
niária cabível e de contrapropaganda, que
pode ser imposta administrativa ou judicial
mente.

Art. 38. O ônus da prova da veracidade
e correção da informação ou comunicação
publicitária cabe a quem as patrocina.

SECÇÃO IV
Das Práticas Abusivas

Art. 39. É vedado ao fornecedor de pro
dutos ou serviços:

I - condicionar o fornecimento de produ
to ou de serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa cau
sa, a limites quantitativos;

H - recusar atendimento às demandas dos
consumidores, na exata medida de suas dis
ponibilklades de estoque, e, ainda, de confor
midade com os usos e costumes;

HI - enviar ou entregar ao consumidor,
sem solicitação prévia, qualquer produto, ou
fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou igno
rância do consumidor, tendo em vista· sua
idade, saúde, conhecimento ou condição so
cial, para impingir-lhe seus produtos ou ser
viços;

V -:... exigir do consumidor vantagem mani
festamente excessiva;

VI - executar serviços sem a prévia elabo
ração de orçamento e autorização expressa
do consumidor, ressalvadas as decorrentes de
práticas anteriores entre as partes;

VII - repassar informação depreciativa
referente a ato praticado pelo consumidor
no exercício de seus direitos;

VIII - colocar, no mercado de consumo,
qualquer produto ou serviço em desacordo
com as normas expedidas pelos órgãos ofi
ciais competentes ou, se normas específicas
não existirem, pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas ou outra entidade creden
ciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - CON
METRO;

IX.- deixar de estipular prazo para o cum
primento de sua obrigação ou deixar a fixação
de seu termo inicial a seu exclusivo critério;

X - praticar outras condutas abusivas.

Parágrafo únio. Os serviços prestados
e os produtos remetidos ou entregues ao con-
sumidor, na hipótese prevista no inciso IH,
equiparam-se às amostras grátis, inexistindo
obrigação de pagamento.

Art. 40. O fornecedor de serviço. será
obrigado a entregar ao consumidor orçamen
to prévio discriminando o valor da mão-de
obra, dos materiais e equipamentos a serem
empregados, as condições de pagamento,
bem como as datas de início e. término dos
serviços.

§ I" Salvo estipulação em contrário, o va
lor orçado terá validade pelo prazo de 10
(dez) dias, contados de seu recebimento pelo
consumidor.

§ 2" Uma vez aprovado pelo consumidor
o orçamento obriga os contraentes e somente
pode ser alterado mediante livre negociação
das partes.

§ 3'·' O consumidor não responde por
quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da
contratação de serviços de terceiros, não pre
vistos no oiçamento prévio.

Art. 41. No caso de fornecimento de
produtos ou de serviços sujeitos ao regime
de controle ou de tabelamento de preços,
os fornecedores deverão respeitar os limites
oficiais sob pena de, não o fazendo, respon
de.rem pela restituição da quantia recebida
em excesso, nometariamente atualizada, po-

dendo o consumidor exigir, à sua escolha,
o desfazimento do negócio, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis.

SECÇÃO V

Da Cobrança de Dívidas

Art. 42. Na cobrança de débitos o consu
midor inadimplente não será exposto a ridícu
lo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado
em quantia indevida, tem direito à repetição
do indébito, por valor igual ao dobro a9 que
pagou em excesso, acrescido de correção mo
netária e juros legais, salvo hipótese de enga
no justificável.

SECÇÃO VI

Dos Bancos de Dados e Cadastros
de Consumidores

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do
disposto no art. 85, terá acesso às informa
ções existentes em cadastros, fichas, registros
e dados pessoais e de consumo arquivados
sobre ele, bem como sobre as suas respectivas
fontes.

§ I'! Os cadastros e dados de consumi
dores devem ser objetivos, claros, verdadei
ros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas
referentes a período superior a 5 (cinco) anos.

§ 2" A abertura de cadastro, ficha, regis
tro e dados pessoais e de consumo deverá
ser comunicada por escrito ao consumidor
quando não solicitada por ele.

§ 3" O consumidor, sempre que encon
trar inexatidão nos seus dados e cadastros,
poderá exigir sua imediata correção, devendo
o arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
comunicar a alteração aos eventuais destina
tários das informações incorretas.

§ 4" os bancos de dados e cadastros rela
tivos a consumidores, os serviços de proteção
ao crédito e congêneres são considerados en
tidades de caráter público.

§ 5" Consumada a prescrição relativa à
cobrança de débitos do consumidor, não se
rão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de
Proteção ao Crédito, quaisquer informações
que possam impedir ou dificultar novo acesso
ao crédito junto aos fornecedores.

Art, 44. Os órgãos públicos de defesa do
consumidor manterão cadastro atualizado ri
reclamacópç' fllnrt'1mp ......t~~ "__ ,,:..;..:;.t..-'1 .(' ~ ...........~~.

dores de produtos e serviços devendo divul·
gá-Io pública e anualmente. A divulgação in
dicará se a reclamação foi atendida ou não
pelo fornecedor.

§ 1" É facultado o acesso às informações
lá onstantes para orientação e consulta por
qua quer interessado.

§ 2. Aplicam-se'a este artigo, no que cou
ber, as mesmas regras enunciadas no artigo
anterior e as do parágrafo único do art. 22
destl: Código.

At. 45. As infrações ao di~p05to ll.egt,::

capílulo, além de perdas e danos, indenização
por ,Ianos morais, perda dos juros ,ê; otlt.ms
sançües cabíveis, ficam sujeitás à multa de
natUl eza civil, proporcional 1& gr:widade da
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infração e à condição econômica do infrator:
cominada pelo juiz na ação proposta por
qualquer dos legitimados à defesa do consu
midor em juízo.

CAPÍTULO VI
Da Proteção Contratual

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 46. Os contratos que regulam as re
lações de consumo não obrigarão os consumi
dores se não lhes for dada a oportunidade
de tomar conhecimento prévio de seu conteú
do, ou se os respectivos instrumentos forem
redigidos de modo a dificultar a compreensão
de seu sentido a alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão
interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor.

Art. 48. As declarações de vontade
constantes de escritos particulares, recibos e
pré-contratos relativos às relações de consu
mo, vinculam o forncedor ensejando inclu
sive execução específica, nos termos do art.
83 e parágrafos.

Art. 49. O consumidor pode desistir do
contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar
de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço, sempre que a coIitra
tação de fornecimento de produtos e serviços
ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicíliO.

Parágrafo único. Se o consumidor exer
citar o direito de arrependimento previsto
neste artigo, os valores eventualmente pagos,

. a qualquer título, durante o prazo de refle
xão, serão devolvidos, de imediato, moneta
riamente atualizados.

Art. 50. A garantia contratual é comple
.mentar a legal e será conferida mediante ter
mo escrito.

Parágrafo único. O termo de garantia ou
equivalente deve ser padronizado e esclare
cer, de maneira adequada, em que consiste
a mesma garantia, bem como a forma, o pra
zo e o lugar em que pode ser exercitada e
os ônus a cargo do consumidor, devendo ser
lhe entregue, devidamente preenchido pelo
fornecedor, no ato do fornecimento, acompa
nhado de manual de instrução, de instalação
e'uso de produto em linguagem didática, com
ilustrações.

SECÇÃO II
Das Cláusulas Abusivas

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
outras, as c1aúsulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem
a responsabilidade do fornecedor por vícios
de qualquer natureza dos produtos e serviços
ou impliquem renúncia ou disposiçãll de di
reitos. Nas relações de consurilO entre o forn
cedor e o consumidor-pessoa jurídica, a inde
nização poderá ser limitada em situações jus
tificáveis;

II - subtraiam ao cons\lmidor a opção
de reembolso da quantia já pàga, nos casos
previstos neste C6digo;

lU - transfiram responsabilidades a ter
ceiros;

IV - estabeleçam obrigações considera
das iníquas"abusivas, que coloquem o consu
midor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou ~ eqüidade;

V - segundo as circunstâncias, e em parti
cular, segundo a aparência global do contra
to, venham, após sua conclusão, a surpreen
der o consumidor;

VI - estabeleçam inversão do ônus da
prova em prejuízo do consumidor;

VII - determinem a utilização compulsó
ria de arbitragem;

VIII - imponham representante para con
cluir ou realizar outro negócio jurídico pelo
consumidor;

IX - deixem ao fornecedor a opção de
concluir ou não o contrato, embora obrigan
do o consumidor;

X - permitam ao fornecedor, direta ou in
diretamente, variação do preço de maneira
unilateral;

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o
contrato unilateralmente, sem que igual di-
reito seja conferido ao consumidor; .

XII - obriguem o consumidor a ressarcir
os custos de cobrança de sua obrigação, sem
que igual direito lhe seja conferido contra
o fornecedor;

XIII - autorizem O fornecedor a modificar
unilateralmente o ,conteúdo ou a qualidade
do contrato, após sua celebração;

XIV - possibilitem a renúncia do direito
de indenização por benfeitorias necessárias.

XV - infrijam ou possibilitein a violação
de normas ambientais;

XVI - estejam em desacordo com o siste
ma de proteção ao consumidor.

§ 1" Presume-se exagerada, entre outros
casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do
sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fun
damentais inerentes à natureza do contrato,
de tal modo a ameaçar se~ objeto ou o equilí
brio contratual;

IH - se mostra excessivamente onerosa
para o consumidor, considerando-se a natu
reza e conteúdo do contrato, o interesse das
partes e outras circunstâncias peculiares ao
caso.

§ 2" A nulidade de uma cláusula contra
tual abusiva não invalida o contrato, exceto
quando de sua ausência, apesar dos esforços
de integração, decorrer ônus excessivo a
qualquer das partes.

§ 3" O Ministério Público, mediante ine
quérito civil, pode efetu'ar o controle adminis
trativo abstrato e preventivo das cláusulas
contratuais gerais, cuja decisão terá caráter
geral.

§ 4" É facultado a qualquer consumidor
ou entidade que o represente requerer ao
Ministério Público que ajuíze a competente
ação para ser declarada a nulidade de cláusula
contratual que contrarie o disposto neste Có
digo ou de qualquer forma não assegure o
justo equilíbrio entre direitos e obrigações
das partes.

Art. 52. No fornecimento de produtos
ou serviços que envolva outorga de crédito
ou concessão de financiamento ao consumi
dor, o fornecedor deverá, entre outros requi
sitos, informá-lo prévia e adequadamente so
bre:

I - preço do produto ou serviço em moeda,
corrente nacional;

II - montante de juros de mora e da taxa
efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das presta-

ções; .
V - soma total apagar, com e sem finan

ciamento.
§ 1" As multas de mora decorrentes do

inadiplemento de obrigação no seu termo não
poderão ser superiores a 10% (dez por cento)
do valor da prestação.

§ 2" Fica assegurada ao consumidor a li
quidação antecipada do débito, total ou par
cialmente, mediante redução proporcional
dos juros e demais acréscimos.

§ 3" O fornecedor ficará sujeito a multa
civil e perda dos juros, além de outras sanções
cabíveis, se descumprir o disposto neste ar
tigo.

Art. 53. Nos contratos de compra e ven
da de móveis ou im6veis mediante pagamen
to em prestações, bem como nas alienações
fiduciárias em garantia, consideram-se nulas
de pleno direito as cláusulas que estabeleçam
a perda total das prestações pagas em bene
fício do credor que, em razão do inadimple
mento, pleitear a resolução do contrato e a
retomada do produto alienado.

§ 1" Na hipótese prevista neste artigo, o
devedor inadimplente terá direito a compen
sação ou à restituição das parêelas quitadas
à data da resolução contratual, monetaria
mente atualizada, descontada a vantagem
econômica auferida com a fruição.

§ 2" Nos contratos do sistema de cons6r
cio de produtos duráveis, a compensação ou
a restituição das parcelas quitadas, na forma
deste artigo, terá descontada, além da vanta
gem econômica auferida com a fruição, os
prejuízos que o desistente ou inadimplente
causar ao grupo.

§ 3" Os contratos de que trata o caput
deste artigo serão expressos em moeda cor
rente nacional.

SECÇÃO III
Dos Contratos de Adesão

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cu
jas cláusulas tenham sido aprm/adas pela au
toridade competente ou estabelecidas unila
teralmente pelo fornecedor de produtos ou
serviços, sem que o consumidor possa discutir
ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1" A inserção da cláusula no formulário
não desfigura a natureza de adesão do con
trato.

§ 2'.' Os contratos de adesão escritos se
rão redigidos em termos claros e com carac
teres ostensivos e legívçis, de modo a facilitar
sua compreensão pelo consumidor.

§ 3" As cláusulas que implicarem limita
ção dI( direito do consumidor deverão ser re-
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digidas com destaque, permitindo sua ime
diata e fácil compreensão.

§ 4" Nos contratos de adesão admite-se
cláusula resolutória, desde que altérnativa,
cabendo a escolha ao consumidor, ressalvan
do-se o disposto no § 2" do artigo anterior.

§ 5" Cópia do formulário-padrão será re
metida ao Ministério Público que, mediante
inquérito civil, poderá efetuar o controle pre
ventivo das cláusulas gerais dos contratos de
adesão.

CAPÍTULO VII
Das Sanções Administrativas

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito
Federal, em caráter concorrente e nas suas
respectivas áreas de atuação administrativa,
baixarão normas relativas à produção, indus
trialização, distribuição e consumo de produ
tos e serviços.

§ I" A União, os Estados" o Distrito Fe
deral e os Municípios fiSCalizarão e contro
larão a produção, industrialização, distribui
ção, a publicidade de produtos e serviços e
o mercado de consumo, no interesse da pre
servação da vida, da saúde, da segurança,
da informação e do bem-estar do consumi
dor, baixando as normas que se fizerem ne
cessárias.

§ 2" As normas referidas no parágrafo
anterior deverão ser uniformizadas, revistas
e atualizadas, a cada dois anos.

§ 3" Os órgâos federais, estaduais, do
Distrito Federal e municipais com atribuições
para fiscalizar e controlar o mercado de con
sumo manterão comissões permanentes para
elaboração, revisão e atualização das normas
referidas no § I", sendo obrigatória a partici
pação dos consumidores e fornecedores.

§ 4" Os órgãos oficiais poderão expedir
notificações aos fornecedores para que, sob
pena de desobediência, prestem informações
sobre questões de interesse do consumidor,
resguardado o segredo industrial. .

Art. 56. As infrações das normas de de
fesa do consumidor ficam sujeitas, conforme
o caso, às seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo de natureza civil, penal e das
definidas em normas específicas:

I-multa;
II - capresensão do produto;
III - inutilização do produto;
IV - cassação do registro do produto jun

to ao órgão competente;
V - proibição de fabricação do produto;
VI - suspensão de fornecimento de pro

duto ou serviço;
VII - suspensão temporária de atividade;
VIII - revogação de concessão ou permis-,

são de uso;
IX - cassação de licença do estabeleci

mento ou de atividade;
X - interdição, total ou parcial. de estabe-

lecimento, de obra ou de atividade;
XI - intervenção administrativa;
XII - imposição de contrapropaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas

neste artigo serão aplicadas pela autoridade
administrativa, no âmbito de sua atribuição,
,podendo ser aplicadas cumulativamente, in-

clusive por medida cau,telar antecedente ou
incidente de procedimento administrativo.

Art. 57. A pena de multa, graduada de
acordo com a gravidade da infração, a vanta
gem auferida e à condição econômica do for
necedor, será aplicada mediante procedimen
to administrativo nos termos da lei, rever
tendo para o fundo de que trata a Lei n"
7.347, de 24 de julho de 1985, sendo a infra~

ção ou dano de âmbito nacional, ou para os
fundos estaduais de proteção ao consumidor
nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em mon
tante nunca inferiora 300 (trezentos) e não
superior a 3.000.000 (três milhões) de vezes
o valor do Bônus do Tesouro Nacional
(BTN), ou índice equivalente que venha
substituí-lo.

Art. 58. As penas de apreensâo, de inu
tilização de produtos, de proibição de fabrica
ção de produtos, de suspensão do forneci
mento de produto ou serviço, de cassação
do registro do produto e revogação da Conces
são ou permissão de uso serão aplicad'as pela
administração, mediante procedimento ad
ministrativo, assegurada ampla defesa, quan
do forem constatados vícios de quantidade
ou de qualidade por inadequação ou insegu
rança do produto ou serviço.

Art. 59. As penas de cassação de alvará
de licença, de interdição e de suspensão tem
porária da atividade, bem como a de inter
venção administrativa serão aplicadas me
diante procedimento administrativo, assegu
rada ampla defesa, quando o fornecedor rein
cidir na prática das infrações de maior gravi
dade previstas neste Código e na legislação
de consumo.

§ I" A pena de cassação da concessã~se-'
rá aplicada à concessionária de serviço públi
co quando violar obrigação legal ou contra
tuaL

§ 2" A pena de intervenção administra
tiva será aplicada sempre que as circunstân
cias de fato desaconselharem a cassação de
licença, a interdição ou suspensão da ativi
dade.

§ 3" Pendendo ação judicial na qual se
discuta a imposição de penalidade adminis
trativa, não haverá reincidência até o trânsito
em julgado da sentença.

Art. 60. A imposição de contrapropa
ganda será cominada quando o fornecedor
incorrer na prática de publicidade enganosa
ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus pa,á
grafos, sempre às expensas do infrator.

§ I" A contrapropaganda será divulgada
pelo responsável da mesma forma, freqüên
cia e dimensão e, preferencialmente no mes
mo veículo, local, espaço e horário, de forma
capaz de desfazer o malefício da publicidade
enganosa ou abusiva.

§ 2" A contrapropaganda será aplicada
pelos órgãos públicos competentes da prote
ção ao consumidor, mediante procedimento
administmtivo, assegurilda-amplatlefesa-,.-elF
bendo recurso para o Ministro de Est,ildo da
respectiva área de atuação administrativa,
quando a mensagem publicitária for de âm
bito nacional.

§ 3" Enquanto não promover a contra
propaganda, o fornecedor, além de multa
diária e outras sanções, ficará impedido de
efetuar, por qualquer meio, publicidade de
seus produtos e serviços.

TÍTULO II
Das Infrações Penais

Art. 61. Constituem crimes contra as re
lações do consumo previstas neste código,
sem prejuízo do disposto no Código Penal
e leis especiais, as condutas tipificadas nos
artigos seguintes.

Art. 62. Colocar no mercado, fornecer
ou expor para fornecimento produtos ou ser
viços impróprios:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos
e·multa.

§ I" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de três meses a um ano

ou multa.
§ 2" As penas deste artigo são aplicáveis

sem prejuízo das correspondentes à lesão cor
poral e à morte.

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais osten
sivos sobre a nocividade ou periculosidade
de produtos, nas embalagens, nos invólucros,
recipientes ou publicidade:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos
e multa.

§ I'! 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. 64. Deixar de comunicar à autori

dade competente e aos consumidores a noci
vidade ou periculosidade de produtos cujo
rconhecimento 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 au
toridade competente, os produtos nocivos ou
perigosos, na forma deste artigo.

Art. 65. Executar serviço de alto grau de
periculosidade, contrariando determinação
de autoridade competente:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos
e multa. -

Parágrafo únicÇl. As penas deste artigo
são aplicáveis sem prejuízo das correspon
dentes à lesão corporal e à morte.

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enga
nosa, ou omitir informação relevante sobre
a natureza, característica, qualidade, quanti
dade, segurança, desempenho, durabilidade,
preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de três meses a um ano
e multa.

-§- l~ncorrerá nas mesmas penas quem
patrocinar a oferta.

§ 2" Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de um a seis meses ou

multa.
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Art. 67. Fazer ou promover publicidade
que sabe ou deveria saber ser enganosa ou
abusiva:

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 ime
diata.

Art. 68. Fazer ou promover publicidade
que sabe ou deveria saber capaz ser de induzir
o consumidor a se comportar de forma preju
dicial ou perigosa a 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 a demanda.

Art. 69. DeixaI' de organizar dados fáti
,cos, técnicos e científicos que dão base à pu
blicidade:

Pena - Detenção de um a seis meses ou
multa.

Art. 70. Empregar, na reparação de pro
dutos, peças ou componentes de reposição
usados, sem autorização do consumidor:

Pena - Detenção de três meses a um ano
e multa.

A<t. 71. Utilizar, na cobrança de dívi
das, de ameaça, coação, constrangimento fí
sico ou moral, afirmações falsas, incorretas
ou enganosas ou de qualquer outro procedi
mento que exponha o consumidor, injustifi
cadamente, a ridículo ou interfira com seu
trabalho, descanso ou lazer:

Pena - Detenção de três meses a um ano
e multa.

Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso
do consumidor às informações que sobre ele
constem em cadastros, banco de dados, fichas
e registros:

Pena - Detençã'o de seis meses a u'm ano
ou multa.

Art., 73. Deixar de corrigir imediata
mente informação sobre consumidor cons
tante de cadastro, banco de dàdos, fichas ou
registros que sabe ou deveria saber ser ine
xata:

Pena - Detenção de um a seis meses 01$
multa. '.

Art. 74. Deixar de entregar ao consumi
dor o termo de garantia adequadamente
preenchido e com especificação clara de seu
conteúdo:

Pena - Detenção de um a seis meses ou
multa.

Art. 75. Quem, de qualquer forma, con-
,correr para os crimes referidos neste Código;
incide nas penas a esses cominadas namedida
de sua culpabilidade, bem como o diretor,
administrador ou gerente da pessoa jurídica
que promover, permitir ou por qualquer mo
do aprovar o fornecimento, oferta, exposição
à venda ou manutenção em depósito de pro
dutos ou a oferta e prestação de serviços nas
condições por ele proibidas.

Art. 76. São circunstâncias agravantes
dos crimes tipificados neste Código:

I - serem cometidos em época de grave
crise econômica ou por ocasião de calami
dade;

II - ocasionarem grave dano individual ou
coletivo;

III - dissimular-se a natureza ilícita do
procedimento;

IV - quando cometidos:
a) por servidor público, ou por pessoa cuja

condição econômico-social seja manifesta
mente superior à da vítima;

b) em detrimento de operário ou rurícola;
de menor de dezoito ou maior de sessenta
anos; ou de pessoas portadoras de deficiência
mental, interditadas ou não;

V - serem praticados em operações que
envolvam alimentos, medicamentos ou quais
quer outros produtos ou serviços essenciais.

Art. 77. A pena pecuniária prevista nes
ta Secção será fixada em dias-multa, corres
pondente âo mínimo e ao máximo de dias
de duração da pena privativa da liberdade
cominada ao crime. Na individualização des
ta multa, o juiz observará O disposto no art.
60 e § 1", do Código Penal:

Art. 78. Além das penas privativas de li
berdade e de multa, podem ser imposta, cu
mulativa Ou alternadamente, observado o
disposto nos arts. 44 e 47, do Código Penal:

I - a interdição temporária de direitos;
II - a. publicação em órgãos de comuni

cação de grande circulação ou audiência, às ,
expensas do condenado, de notícia sobre os
fatos e a condenação;

III - a prestação de serviços à comunida
de.

Art. 79. O valor da fiança, nas infrações
de que trata este Código, será fixado pelo
juiz, ou pela autoridade que presidir o inqué
rito, entre 100 (cem) e 200.000 (duzentos mil)
vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional
- BTN, ou índice equivalente que venha
substituí-lo.

Parágrafo único. Se assim recomendar a
situação econômica do indiciado ou réu, a
fiança poderá ser:

al reduzida até a metade de seu valor mí
nimo;

b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.
Art. 80. No processo penal atinente aos

crimes prevjstos neste Código, bem como a
outros crimes e contravenções que envolvam
relações de consumo, poderãQ.intervir, como
assistentes do Ministério Público, os legitima
dos indicados no art. 81, incisos III e IV,
aos quais também é facultado propor ação
penal subsidiária, se a denúncia não for ofere
cida no prazo legal.

TÍTULO IH
Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 81. A defesa dos interesses e direi
tos dos consumidores e das vítimas poderá

ser exercida em juízo individualmente, ou a
título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será
exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim en
tididos, para'efeitos deste Código, os transin
dividuais, de natureza indivisível, de que se
jam titulares pessoas indetenhinadas e liga
das por cinscunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim
entendidos, para efeitos deste Código, os
transindividuais de natureza indivisível de
que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais ho
mogêneus, assim entendidos os decorrentes
de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 30, parágrafo
único, são legitimados concorrentemente:
1-o Ministério Público.;
II -a União, os Estados, os Municípios

e o Distrito Federal;

III - as entidades e órgãos da administra
ção pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificamente des
tinados à defesa dos interesses e direitos pro
t,-gidos por este Código;

IV - as associações legalmente constituí-o
das há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos inte
resses e direitos protegidos por este Código,
dispensada a autorização assemblear.

§ I,. O requisito da pré-constituição pode
ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas
no art. 91 e seguintes, quando haja manifesto
interesse social evidenciado pela dimensão
ou característica do dano, ou pela relevância
do bem jurídico a ser protegido.

§ 2" Admitir-se-á o litisconsórcio faculta
tivo entre os Ministérios Públicos da União,
do Distrito Federal e dos Estados na defesa
dos interesses e direitos de que cuida este
Código.

§ 3" Os órgãos públicos legitimados po
derão tomar dos interessados compromisso
de ajustamento de sua conduta às exigências
legais, mediante cominações, que terá eficá
cia de título executivo extrajudicial.

Art. 83. Para a defesa dos direitos e inte
resses protegidos por este Código são admis
síveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Parágrafo único. Poderá ser a ajuizada,
pelos legitimados no artigo anterior ou por
qualquer outro interessado, ação visando o
controle abstrato e preventivo das cláusulas
contratuais gerais.

Art. 84. Na ação que tenh'a por objeto
o cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da
obrigação ou determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao
do adimplemento.

§ I" A conversão da obrigação em perdas
e danos somente será admissível se por elas
optar o autor ou se impossível a tutela espe
cífica ou a obtenção do resultado prático cor
respondente.
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§ 2" A indenização por perdas e danos
se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do .
CPC).

§ 3' Sendo relevante o fundamento da
demanda e havendo justificado receio de ine
ficácia do provimento final, é lícito ao juiz
conceder a tutela liminarmente ou após justi
ficação prévia, citado o réu.

§ 4' O juiz poderá, na hipótese do § 3"
ou na sentença, impor multa diária ao réu,
independentemente de peçlido do autor se
for suficiente ou compatível com a obrigação,
fixando prazo ·razoável para o cumprimento
do preceito. '

§ 5' Para a tutela específica ou para a
obtenção do resultado prático equivalente,
poderá o juiz determinar as medidas necessá
rias, tais como busca e apreensão, remoção
de coisas e pessoas, desfazimento de obras,
impedimento de atividades nociva, além de
requisição de força policial. .

Art. 85. Contra atos ilegais ou abusivos
de pessoas físicas ou jaurídicas que lesem di
reito líquido e certo, individual, coletivo ou
difuso, previsto neste Código, caberá ação
mandamental que se regerá pelas normas de
lei do mandato de segurança.

Art. 86. Aplica-se o habeas data à tutela
dos direitos e interesses dos consumidores.

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata
este Código não haverá adiantamento de cus
tas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação
da associação autora, salvo comprovada má
fé, em honorários de advogado, custas e des
pesas processuais.

Parágrafo único. Em caso de litigância de
má fé, a associação autora e os diretores res
ponsáveis pela propositura da ação serão soli
dariamente condenados em honorários advo
catícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo
da responsabilidade por perdas e danos.

Art. 88. Ha hipótese do art. 13, pará
grafo único deste Código, 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. 89. As normas deste Título apli
cam-se, no que for cabível, a outros direitos
ou 1nteresses difusos, coletivos e individuais
hOnlegêneos, tratados coletivamente.
. Art. 90: 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 contrariar suas dispo
sições.

CAPÍTULO 11
Das Ações Coletivas para a Defesa

de Interesses Individuais Homogêneos

Art. 91. Os legitimados de que trata ri
art. 81 poderão propor em nome próprio e
no interesse das vítimas ou seus sucessores, .
'ação civil coletiva de responsabilidade pelos
danos individuais sofridos, de acordo com o
disposto nos artigos seguintes.

Art. 92:· O Ministério Público, se não
ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da
lei.

Parágrafo único. Aplica-se à ação previs
ta no artigo anterior o art. 5', §§ 2' e 6',
da Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 93. 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;

11 - no foro da Capital do Estado ou no
do Distrito Federal, para os danos de âmbito
nacional ou regional, aplicando-se as regras
do CPC aos' casos de competência concor
rente.

Art. 94. Proposta a ação, será publicadó
edital no órgão oficial a fim de que os interes
sados possam intervir no processo como litis
consortes, sem prejuízo da ampla divulgação
pelos meios de comunicação social por parte
dos órgãos de defesa do consumjdor.

Art. 95. Em caso de procedência do pe
dido, a condenação será genérica, fixando
a responsabilidade do réu pelos danos cau
sados.

Art. 96. Transitada em julgadó a senten
ça condenatória, será publicado edital, obser
vado o disposto no art. 93.

Art. 97. A liquidação e a execução de
sentença poderão ser promovidas pela vítima
e seus sucessores, assim como pelos legitima-
dos de que trata o art. 81. .

Parágrafo único. A liquidação de senten
ça, que será por artigos, poderá ser promo
vida no foro domicílio do liquidante" caben
do-lhe provar, tão-só, o nexo de causalidade,
o dano e seu montante.

Art. 98. A execução poderá ser coletiva,
sendo promovida pelos legitimados de que
trata o art. 81, abrangendo as vítimas cujas
indenizações já tiverem sido fixados em sen
tença de liquidação,. sem prejuízo do ajuiza
mento de outras execuções.

§ I' A execução coletiva far-se-á com ba
se em certidão das sentenças de liquidação,
da qual deverá constar a ocorrência ou não
do trânsito em julgado.

§ 2' É competente para a execução o juí
zo:
1-da liquidação da sentença ou da ação

condenatória, no caso de execução indivi
duaI;

11 - da ação condenatória, quando cole
tiva a execução.

Art. 99. Em caso de concurso de créditos
decorrentes de condenação prevista na Lei
n' 7.347, de 24 de julho de 1985, e de indeni
zações pelos prejuízos individuais resultantes
do mesmo evento danoso, estas terão prefe
rência no pagamento.

Parágrafo único. Para efeito QO disposto
neste artigo, a destinação da importância re
colhida ao fundo criado pela Lei n9 7.347,
de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquan
to pendentes de decisão de segundo grau às
ações de indenização pelos danos individuais,
salvo na hipótese de·o patrimônio do devedor
ser manifestamente suficiente para responder
pela integralidade· das dívidas.

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano
sem habilitação de interessados em número
compatível com a gravidade do dono, J2~de-

rão os ligitimados do art. 81 promover a liqui
dação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indeniza
ção devida reverterá para o Fundo criado pela
Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULO III

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor
de Produtos e Serviços

Art. 101. Na ação de responsabilidade
civil do fornecedor de produtos e serviços,
sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e
11 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 responsabilidade poderá chamar ao pro
cesso o segurador, vedada a integração do
contraditório pelo Instituto de Resseguros do .
Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar
procedente o pedido condenará o réu nos
termos 90 art. 80 do Código de Processo Ci-
vil. .

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 indenização diretamente contra o segura
dor, vedada a denunciação da lide ao Insti
tuto de Resseguros do Brasil e dispensado
o litisconsórcio obrigatório com este.

Art. 102. Os legitimados a agir na forma
deste Código poderão propor ação visando
compelir o Poder Público competente a proi-

. bir em todo o território nacional, a produção,
divulgação, distribuição ou venda, ou a deter
minar 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.

§ I' Os fornecedores p.oderão ingressar
no feito como assistentes.

§ 29 O retardamento pela autoridade
competente, por mais de 60 (se.ssenta) dias,
do cumprimento de decisão judicial em ação
de que trata este artigo, configura crime de
responsabilidade nos termos da lei.

CAPÍTULO IV
Da Coisa Julgada

Art. 103. Nas ações coletivas de que tra
ta este Código, a sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se o pedido for jul
gado improcedente por insuficiência de pro
vas, hipótese em que qualquer legitimado po
derá intentar outra ação, com idêntico funda
mento, valendo-se de nova prova, na hipó
tese dd inciso I do parágrafo único do art.
80;

11 - ultra partes; mas limitadamente ao
grupo, categoria ou classe, salvo improcedên
cia por insuficiência de provas, nos termos
do inciso anterior, quando se tratar da hipó
tese prevista no inciso 11 do parágrafo único
do art. 80;
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lU - erga omnes, apenas no caso de proce-
.dência do pedido, para beneficiar todas as
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inci
so III do parágrafo único do art. 80.
§ 1" Os efeitos da coisa julgada previstos
nos incisos.
I e U não prejudicarão interesses e direitos
individuais dos integrantes da coletividade,
do grupo, categoria ou classe.

§ 2'·' Na hipótese prevista no inciso III,
em caso de improcedência do pedido, os inte
ressados que não tiverem intervindo no pro
cesso como litisconsortes poderão propor
ação de indenização a título individual.

§ 3" Os efeitos da coisa julgada de que
cuida o art. 16, combinado com o art. 13
da Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985, não
prejudicarão as ações de indenização por da
nos pessoalmente sofridos, propostos indivi
dualmente ou na forma prevista neste Código
mas, se procedente o pedido, beneficiarão
as vítimas e seus sucessores, que poderão pro
ceder à liquidação e à execução, nos termos
dos arts. 96 a 99.

§ 4" Aplica-se o disposto no parágrafo
anterior à sentença penal condenatória.

Art. 104. As ações coletivas, previstas
nos incisos I e U do parágrafo único do art.
80, não induzem litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes ou ultra partes a que aludam os
incisos II e III do artigo anterior não benefi
ciarão os autores das ações individuais, se
não for requerida sua suspensão 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 Consumidor
Art. 105. .Integram o Sistema Nacional

de Defesa do Consumidor-SNDC, os órgãos
federais, estaduais, do Distrito Federal e mu
nicipais e as entidades privadas de'defesa do
consumidor.

Art. 106. O Departamento Nacional de
Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacio
nal de Direito Econômico-MJ, ou órgão fede
ral que venha substituí-lo, é organismo de
coordenação da política do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar
e executar a política nacional de proteção
ao consumidor;

lI-receber, analisar, avaliar e encami
nhar consultas, denúncias ou sugestões apre
sentadas por entidades representativas ou
pessoas jurídicas de direito público ou pri
vado;

III -prestar aos consumidores orientação
permanente sobre seus direitos e garantias;

IV - informar, conscientizar e motivar o
consumidor através dos diferentes meios de
comunicação;

V - solicitar à polícia judiciária a instau
ração de inquérito policial para a apreciação·
de delito contra os consumidores, nos termos
da legislação vigente;

VI - representar ao Ministério Público
competente para fins de adoção de medidas-
p~ocessuais no âmbito de suas atribuições;

VII -levar ao conhecimento dos órgãos
competentes as infrações de ordem adminis
trativa que violarem os interesses difusos, co
letivos, ou individuais dos consumidores;

VIII - solicitar o concurso de órgãos e en
tidadades da União, Estados, do Distrito Fe
deral e Municípios, bem como auxiliar a fisca
lização de preços, abastecimento, quantidade
e segurança de bens e serviços;

IX - incentivar, inclusive com recursos fi
nanceiros e outros programas especiais a for
mação de entidades de defesa do consumidor
pela população e pelos órgãos públicos esta
duais e municipais;

X - requisitar bens em quantidade sufi
ciente para fins de estudos e pesquisas, com
posterior comprovação e divulgação de seus
resultados;

XI - encaminhar anteprojetos de lei, por
intermédio do Ministério da Justiça, ao Con
gresso Nacional, bem como ser ouvido com·
relação a projetos de lei, que versem sobre
preços, qualidade, quantidade e segurança
de bens e serviços;

XII - celebrar convênios com entidades
nacionais e internacionais;

XIII - desenvolver outras atiVIdades com
patíveis com suas finalidades.

Parágrafo único. Para a consecução de
seus objetivos, o Departamento Nacional de
Defesa do Consumidor poderá solicitar o
concurso de órgãos e entidades de notória
especialização técnico-científica.

TÍTULO V
Da Convenção Coletiva de Consumo

Art. 107. As entidades civis de consumi
dores e as associações de fornecedores ou
sindicatos de categoria econômica podem re
guiar, por convenção escrita, relações de con
sumo que tenham por objeto estabelecer con
dições relativas ao preço, à qualidade, à
quantidade, à garantia e características de
produitos e serviços, bem como à reclamação
e composição do conflito de cOnsumo. •

§ 1" A convenção tornar-se-á obrigatória
a partir do registro do instrumento no cartó
rio de títulos e documentos.

§ 2" A convenção somente obrigará os
filiados às entidades signatárias.

§ 3" Não se exime de cumprir a conven
ção o fornecedor que se desligar da entidade
em data posterior ao registro do instrumento.

Art. 108. Podem as partes signatárias da
convenção fixar sanções em caso de seu des
cumprimento, inclusive para fins de impo
sição de penalidade administrativa pela auto
ridade competente.

TÍTULO VI
Disposições Finais

Art. 109. 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 respon
sabilidade por danos causados ao meio ma
biente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, assim como a qualquer outro in-

teresse difuso ou coletivo, e dá outras provi
dências."

Art. 110. Acrescente-se o seguinte inci
so IV ao art, 1" da Lei n" 7:347, de 24 de
julho de 1985:

"IV - a qualquer outro interesse difuso ou
coletivo,"

Art. 111. O inciso lI, do art. 5" da Lei
n" 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a
ter a seguinte red,ação:

"lI - inclua-se entre suas finalidades insti
tucionais, a proteção ao
meio mabiente, ao consumidor, ao patrimô
nio artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, ou a qualuqer outro interesse
difuso ou coletivo."

Art. 112. 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 legiti
mada, o Ministério Público ou outro legiti
mado assumirá a titularidade ativa."

Art. 113. Acrescente-se os seguintes §§
4', 5' e 6' ao art. 5' da Lei n' 7.347, de 24
C\e julho de 1985:

"§ 4\' O requisito da pré-constituição po
derá ser dispensado pelo juiz, quando haja
manifesto interesse social evidenciado pela
dimensão ou característica do dano, ou pela
relevância do bem jurídico a ser protegido.

§ 5' Admitir-se-á o litisconsórcio faculta
tivo entre os Ministérios Públicos da União,
do Distrito Federal e dos Estados na defesa
dos interesses e direitos de que cuida esta
lei. .

§ 6' Os órgãos públicos legitimados po
derão tomar dos interessados compromisso
de ajustamento de sua conduta às exigências
legais, mediante cominações, que terá eficá
cia de título executivo extrajudicial."

Art. 114. O art. 15 da Lei n' 7.347, de
24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 15. Decorrifos 60 (sessenta) dias
do trânsito em julgado da sentença condena
tória, sem que a associação.autora lhe promo
va a execuçãO, deverá fazê-lo o Ministério
Público, facultada igual inicitiva aos demais'
legitimados."

Art. 115. Sumprima-se o caput do art,
17 da Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985,
passando o parágrafo único a constituir o ca
put com a seguinte redação:

"Art. 17. Em caso de litigância de má-fé,
a associação autora e os diretores respon
sáveis pela propositura da ação serão solida
riamente condenados em 'honorários advoca
tícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo
da responsabilidade por perdas e danos."

Art. 116. Dê-se a seguinte redação ao
art. 18 da Lei n' 7.347, de 24 de julho de
1985:

"Art. 18. Nas ações de que trata esta lei
não haverá adiantamento de custas, emolu
mentos, honoráros periciais e quaisquer ou
tras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada de má-fe, em hoc
norários de advogado, custas e despesas pro
cessuais. "
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Art. .117. Acrescente-se a Lei n" 7.347,
de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo,
renumerando-se os seguintes:

"Art. 21. Aplicam-se à defe;sa dos direi
tos e interesses difusos, coletivos e indivi
duais, no que for cabível, os dispositivos do
Título III da Lei n" de de 1990,
'que instituiu o Código de Defesa do Consu-
midor." .

Art. 118. Este Código entrará em vigor
dentro de 180 (cento e oitenta) dias a contar
de sua publicação, revogadas as disposições
em cóntrário.

Art. 119. Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 27 de junho de 1990. 
Deputado Joaci Góes, Relator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa..)

Aprovado.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, na forma do disposto no arti

go 155 do Regimento Interno, urgência para
a votação do Projeto de Lei n" 5.330, de 1990,
oriundo da mensagem presidencial n" 462,
que declara "extinta a cobrança de pedágio
pela utilização pe rodovias federais".

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Ibsen Pinheiro - Líder do PMDB - Euclides
Scalco - Líder do PSDB - José Lins 
Vice-Líder do PFL - Beth Azize - Vice
Líder do PDT - Gumercindo Milhomem 
Líder do PT - Amaral Netto - Líder do
PDS.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O referido projeto de lei entra em vigor
na sessão de amanhã, eJ;Il regimp de urgência
urgentíssima.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Sr. Presidente
Com base no art. 155 do Regimento Inter

no, requeremos que a Mensagem do Execu
tivo n" 467/90, tramite em regime de "urgên
cia-urgentíssima".

Genebaldo Cbrreia - Vice-Líder do
PMDB - Euclides Scalco - Líder do PSDB
- Amaral Netto - Líder do PDS - Gastone

.Righi - Líder do PTB - Ricardo' Fiuza 
Lídr do PFL - Renan Calheiros - Líder
do PRN - Afif Domingos - Líder do PL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A matéria entra em pauta na sessão de
amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Requeremos, na forma regimental, urgên
cia urgentíssima para discussão e votação do
Projeto de Lei n" 3.856/89, de autoria do Po
der Executivo, que "concede pensão especial
à viúva do Doutor Francisco de Paula Quinta
nilha Ribeiro". (art. 155 - Regimento)

Sala das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Gastone Richi - Líder do PTB
- Deputado Genebaldo Correia - Vice-Lí
der do PMDB - Deputado Euclides Scalco
- Líder do PSDB - Deputado Renan Ca
lheiros - Líder do PRN - Deputado Gu
mercindo Milhomem - Líder do PT- Depu
tado Ricardo Fiúza Líder do PFL - Depu
tado Doutel de Andrade Líder do PDT 
Deputado Amaral Netto - Líder do PDS
- Deputado Francisco Siqueira Campos 
Líder do PDC - Deputado Afif Domingos
- Líder do PL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI N° 3.856, DE 1989

(Do Poder Executivo)

Discussão única do Projeto de Lei n"
3.856, de 1989, que concede pensão es
pecial à viúva do Doutor Francisco de
Paula Quintanilha Ribeiro. Pendente de
Pareqer" das Comissões de Constituição
e Jmjtiça e de Redação; e de Finanças
e Triputação.

O SR. ~RESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sólon
Borges dos Reis para proferir parecer ao pro
jeto, em substituição a Comissão de Finanças
e Tributação, na qualidade de Relator, desig
nado pela Mesa..

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o projeto re~ulta de Mensagem Presi
dencial e concede à Sr' Maria Luíza Quinta
nilha Ribeiro Lourenço Fernandes, viúva do
eminente hômem público Francisco de Paula
Quintanilha Ribeiro, b.ma pensão especial,
vitalícia e mensal, correspondente a cinco ve
zes o valor do salário mínimo~ a qual será
de caráter pessoal e intransferível a qualquer
título.

O Relator da matéria na Comissão de
Constituição e Justiça e Redação foi o nobre
Deputado Gastone Righi, cujo parecer foi
favorável. Circunstanciada a exposição de
motivos, propôs que se dê ao art. I" do proje
to outra redação que corrige o nome da Sr'
Anita Quintanilha Ribeiro, viúva do eminen
te homem público Francisco de Paula Quinta
nilha Ribeiro, o qual não estava correto na
Mensagem Presidencial. Propõe quer a pen
são se fixe em dez vezes o valor do salário
mínimo, o qual será de caráter pessoal e in
transferível.

Do ponto de vista das finanças, a matéria
vem justificada na própria Mensagem Presi
dencial, que em seu art. 2" diz:

"A despesa decorrente desta lei corre
rá à conta dos encargos previdenciários
da União, sob a supervisão do Ministério
da Fazenda."

Assim sendo, meu parecer, pela Comissão
de Finanças, é favorável à proposição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a Mesa o seguinte parecer do Rela
tor designado pela Mesa em substituição de
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação.

PROJETO DE LEI N° 3.856, DE 1989

Concede pensão especial a viúva do
Doutor Francisco de Paula Quintanilha
Ribeiro,

Autor: Poder Executivo (Mensagem n"
634/89)

Relator: Deputado Gastone Righi

Relatório

Através do presente projeto de lei, o Poder
Executivo propõe concessão de pensão espe
cial, mensal e vitalícia, correspondente a cin
co vezes o valor do salário mínimo "à Senhora
Maria Luíza Quintanilha Ribeiro Lorenzo
Fernandez, viúva do eminente homem públi
co Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro".

O texto do projeto esclarece que a despesa
decorrente da lei consectária deste projeto
correrá à conta dos encargos previdenciários
da União, sob a. supervisão do Ministério da
Fazenda.

Na exposição de motivos do Senhor Con
sultor-GeraI da República.ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, consta que,
não obstante tenha o Dr. Quintanilha Ribeiro
exercido relevantes funções na Administra
ção Federal e na do Estado de São Paulo,
faleceu sem manter vínculo com qualquer sis
tema de previdência social.

Ante o exposto, o Senhor Consultor-Geral
da República conclui sua manifestação sobre
a questão sugerindo ao Presidente da Repú
blica a concessão de pensão especial graciosa,
dependente da expressa autorização legisla
tiva, para cada caso de per se, procedimento
este que' continua a ser adotado, excepcio
nalmente, a favor de determinadas persona
lidades com relevantes serviços prestados à
causa pública, ou a favor de seus dependen
tes.
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Voto do Relator

Sic parcas fiant determinando que, eJ11 re
distribuição, nos fosse conferida a relataria
desta propositura.

Conhecemos e convivemos intimamente
com o eminente homem público, Francisco
de Paula Quintanilha Ribeiro.

Poucas figuras atravessaram a vida pública
nacional deixando indelevelmente marcada,
em cada cargo exercido, procedimento tão
retilínio, escorreito, competente e dedicado
quanto o tão pranteado Quintanilha Ribeiro.

.A memória imarcescível de sua existência
cresce e se multiplica, na triste realidade que
o presente projeto revela.

Ex-servidor do Ministério da Educação, na
função de Inspetor de Ensino Secundário por
12 (doze) anos, desde 1943, exerceu a Secre
taria das Finanças da Prefeitura de São Paulo
entre 1954 e 1955; posteriormente a chefia
da Casa Civil do Governo de São Paulo, até
1959. A seguir, em 1961, as funções de Minis
tro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência
da República e, finalmente, Coordenador do
Metropolitano de São Paulo.

Ao falecer, em 1972, não detinha, porforça
da interrupção de suas contribuições ao extin
to Ipase, direito e qualquer benefício previ
denciário e deixou sua viúva sem condições
de sobrevivência condigna, como mereceria
por sua contribuição à causa pública e pelas
elevadas funções que sempre honrosamente
exerceu.

Daí a iniciativa do Poder Executivo, elogiá
vel e intocável quanto ao mérito, e somente
lamentável pela demora de quase vinte anos
para esta pequena reparação.

Contudo, duas ressalvas precisam ser fei
tas.

A primeira delas é para corrigir erro essen
cial de pessoa. Por manifesto lapso, o projeto
designa como viúva e, portanto, beneficiária
da pensão especial, a Senhora Maria Luíza
Quintanilha Ribeiro Lorenzo Fernandez.

Trata-se de um equívoco. Por erro de trans
posição datilográfica, na elaboração inicial
da mensagem, aparece Senhora Maria Luíza
como sendo a viúva do de cujus, quando,
na verdade, ela é sua filha. A viúva é dona
Anita Quintanilha Ribeiro, residente em São
Paulo, sem recursos ou condições de exer
cício profissional, até em razão de sua idade
já provecta. A inclusa cópia da Certidão de
Óbito do falecido demonstra o erro que corri
gimos na e.menda substitutiva apresentada
em anexo.

Por outro lado, parece-nos irrisória a pen
são proposta. Cinco vezes o salário mínimo
não provê a manutenção de uma senhora,
necessitada de atendimento médico e de as
sistência permanente, muito menos preserva
a dignidade de vida de uma viúva de tão emi
nente homem público. Assi.m,..ab ensejo
da apresentação da emenda essencial substi
tutiva ao artigo 1", incorporamos nela, a alte
ração do quantum da pensão para dez salários
mínimos, mais consentâneo com os objetivos
do projeto e mais equânime éffi relação à
beneficiária.

A proposição é constitucional, enquadran
do-se a iniciativa no caput do artigo 61 da
Carta Magna, tem boa técnica legislativa e,
feitos os reparos constantes da emenda a se
guir exposta, deve merecer integral aprova
ção.

Sála da Comissão, 20 de 'junho de 1990.
- Deputado Gastone Righi, Relator.

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao art. 1" do projeto, a seguinte reda
ção:

"Art. 1" É concedida à Senhora Anita
Quintanilha Ribeiro, viúva do eminente ho
mem público Francisco de Paula Quintanilha
Ribeiro, uma pensão.especial, mensal e vitalí
cia, correspondente a dez vezes o valor do
salário mínimo, a qual será de caráter pessoal
e intransferível, a qualquer título."

Sala da Comissão, 20 de junho de 1990.
- Deputado Gastone Righi, Relator.

O SR. PRESIDENTE (InOCêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar a votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator, designado pela Mesa em substi
tuição à Comissão de Constituição e de Justi,
ça, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos a seguinte:

EMENDA SUBSTITUTIVA

"Art. l' É concedida à Senhora Anita
Quintanilha Ribeiro, viúva do eminente ho
mem público Francisco de Paula Quintanilha
Ribeiro, uma pensão especial, mensal e vitalí
cia, correspondente a dez vezes o valor do
salário mínimo, a qual será de caráter pessoal
e intransferível, a qualquer título."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o Projeto de Lei
n" 3.856, de 1989.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É concedida à Senhora Maria

Luiza Quintanilha Ribeiro Lorenzo Fernan
dez, viúva do eminente homem público Fran
cisco de Paula Quintanilha Ribeiro, uma pen
são especial, mensal e vitalícia, correspon
dente a cinco vezes o valor do salário mínimo,
a qual será de caráter pessoal e intransferível,
a qualquer título.

Art. 2" A despesa decorrente desta lei
correrá à conta dos encargos previdenciários
da União, sob a supervisão do Ministério da
Fazenda.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter' a votos
a seguinte Redação Final.

PROJETO DE LEI N" 3.856-A, De 1989

Concede pensão especial a viúva do
Doutor Francisco de Paula Quintanilha
Ribeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É concedida à Senhora Anita

Quintanilha Ribeiro, viúva do eminente ho
mem público Francisco de Paula Quintanilha
Ribeiro, uma pensão especial, mensal e vitalí
cia, correspondente a 10 (dez) vezes o valor
do salário mínimo, a qual será de caráter pes
soal e intransferível, a qualquer título.

Art. 2" A despesa decorrente desta lei
correrá à conta dos encargos previdenciários
da União, sob a supervisão do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento.

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

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

Salá das Sessões, 26 de junho de 1990. 
Deputado Gastone Righi, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. Luiz Salomão - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. PresideIl;te, quero
manifestar minha estranheza quanto ao fato
de as Lideranças do Governo e os membros
da Comissão de Finanças e Tributação não
terem protestado contra a vinculação da pen
são concedida à viúva do Sr. Francisco de
Paula Quintanilha Ribeiro ao salário mínimo,
ao passo que o fizeram com relação ao Plano
de Benefícios e Custeio da Previdência So
cial.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, alguns
projetos entram na pauta e dela saem cóm
certa facilidade. Estamos, inclusive, votando
alguns desses projetos, contra os quais nada
tenho, aliás. Existe, todavia, um projeto cuja
urgência foi votada há mais de um mês. Tra
ta-se da regulamentação dl'l dispositivo cons
titucional que dispõe sobre o funcionamento
e a organização do Conselho de Defesa Na
cional.

Foi votada a urgência para o projeto, que
entrou em pauta e a ele foram apresentadas
emendas.

Sr. Presidente, esse projeto sumiu. Ele saiu
de pauta. Ser,á votado? E importante saber
mos o rumo de uma proposição que diz res
peito à regulamentação de um dispositivo da
Carta Magna relativo a um organismo funda
mental para a vida do País.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa ao nobre Deputado
José Genoíno que foi retirada a urgência para
esse projeto. No entanto, se V. Ex' quiser,
pode fazer outro requerimento reiterando es
sa urgência e colher a assinatura dos Líderes
que a Presidência, autorizada pelo Presidente
Paes de Andrade, o colocará em pauta.

O Sr. Fernando Gasparian - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. FERNANDO GASPARIAN (PMDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, e quanto ao item 2 da pauta?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa ao nobre Deputado
Fernando Gasparian que o item 2 constará
da pauta amanhã como item 1. Já, são 18h
30 min e, como se trata de matéria polêmica,
não será possível votá-lo hoje.

Amanhã, impreterivelmente às 17 h terá
início a Ordem do Dia, pois, segundo o nosso
Regimento, é neste horário que ela deve co
meçar. Hoje, começamos com 50 minutos de
atraso porque houve muita condescendência
no horárid destinado às Comunicações de Li
derança. Mas, amanhã, a Ordem do Dia co
meçará na hora marcada.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o item
2 da puata, que amanhã será item 1, recebeu
emendas. Portanto, pergunto se ele será v,ota
do amanhã. A propósito, para que seja vota
do amanhã. é importante contar desde já o
prazo para apresentação de emendas, por
que, do cqntrário, amanhã as emendas invia
bilizarão a votação do projeto. Sabemos que
é uma matéria importante e, portanto, peço
a V. Ex' que a faça continuar na pauta, a
fim de que receba ainda hoje as emendas
e, finalmente, seja votada amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nobre Deputado José Genoíno, as emen
das apresentadas ainda não foram relatadas.
V. Ex' é um dos maiores regimentalistas desta
Casa e conhece profundamente o Regimento.
Sabe, portanto; que isso não é possível, pois
o projeto só recebe emendas em plenário.
As emendas são de plenário, pelo' novo Regi
mento da' Casa e, em assim sendo, a Presi
dência indefere a questão de ordem de V.
Ex'

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Solicito, pois,
à Mesa que seja relatado o projeto ainda nes
ta sessão, a fim de que receba as emendas
devidas e possamos votá-lo amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Isso só poderá ocorrer se V. Ex' conseguir
que o nobre Senador Nelson Carneiro can
cele a sessão de hoje do Congresso Nacional.

Caso contrário, esta Presidência tem de res
peitar a convocação de sessão do Congresso
Nacional.

O Sr. José Lins - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V'. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex'
e todos nós sabemos que esse projeto está
em fase de discussão, e durante esse período
ainda se permitem emendas. De modo que
V. Ex' nem poderia, se quisesse, encerrar
o prazo para apresentação de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência, antes de encerrar a ses
são, avisa que amanhã às 17h será realizada
a eleição para o Conselho da República.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, e quan
to à pauta? V. Ex" disse primeiramente que
o item I da pauta começaria a ser votada
às 17h. m;rs agora afirma que nessa hora terá
lugar a v6tação secreta do Conselho da Repú
blica.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Então, esta Presidência convoca a votação
do Conselho da República para as 15h 30min,
a fim de que às 17h possamos votar a pauta.

IX - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Amazonas

Sadie Hauache - PFL.

Tocantins

Freire Júnior - PRN.

Maranhão

Haroldo Sabóia - PDT.

Ceará

Carlos Virgílio - PDS; Etevaldo Nogueira
-PFL.

Alagoas

Vinicius Cansanção - PFL.

Bahia

Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro - PFL;
Miraldo Gomes - PDC.

Espírito Santo

Nelson Aguiar:- PDT.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PFL; Doutel de Andra
de - PDT; José Carlos Coutinho - PDT;
Miro Teixeira - PDT; Sandra Cavalcanti 
PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; José Geraldo 
PL; José Ulísses de Oliveira - PRS; Mauro
Campos - PSDB; Mello Reis - PRS; Melo
Freire - PMDB.

São Paulo

Fausto Rocha - PRN; Gumercindo Mi
lhomem - PT; Jayme Paliarin - PTB; José
Camargo - PFL; José Serra - PSDB; Luiz
Gushiken - PT; Luis Inácio Lula da Silva
- PT; Manoel Moreira - PMDB; Samir
Achôa - PMDB; Sólon Borges dos Reis 
PTB.

Goiás

Maguito Vilela - PMDB; Tarzan de Cas
tro -PDT.

Distrito Federal

Francisco Carneiro - PTR; Márcia Ku
bitschek - PRN.

Mato Grosso

Júlio Campos - PFL Osvaldo Sobrinho
- PTB; Percival Muniz - PMDB; Rodri
gues Palma - PTB.

Paraná

Alarico Abib - PMDB; José Carlos Marti
nez - PRN; José Tavares - PMDB; Waldyr
Pugliesi - PMDB.

Santa Catarina

Cláudio Ávila - PFL; Paulo Macarini
PMDB; Renato Vianna - PMDB; Walmor
de Luca - PMDB. '

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PDS; Arnaldo Prieto
- PFL; Carlos Cardinal- PDT; Darcy Poz
za - PDS; Floriceno Paixão - PDT; Hermes
Zaneti - PSDB; Hilário Braun - PMDB;
Ibsen Pinheiro - PMDB; Ivo Lech 
PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; João de
Deus Antunes - PDS; Jorge Uequed 
PSDB; Júlio Costamilan - PMDB; Lélio
Souza - PMDB; Luís Roberto Ponre 
PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson
Jobim - PMDB; Paulo Mincarone - PTB;
P.aulo Paim - PT; Rospide Netto - PMDB;
Ruy Nedel - PSDB; Telmo Kirst - PDS;
Vicente Bogo - PSDB; Victor Faccioni 
PDS.

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Acre

Geraldo Fleming - PMDB; Osmir Lima
-PMDB.
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Amazonas

Carrel Benevides - PTB; Ézio Ferreira
-PFL.

Rondônia

Chagas Neto - PTB; José Guedes 
PSDB; José Viana - PL; Raquel Cândido
- PDT; Rita Furtado - PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Aloysio Chaves
- PFL; Arnaldo Moraes - PMDB; Bene
dicto Monteiro - PTB; Carlos Vinagre 
PMDB; Domingos Juvenil - PMDB.

Tocantins

Edmundo Galdino - PSDB; Paulo Sidnei
-PMDB.

Maranhão

Eliézer Moreira - PFL; Jayme Santana
- PSDB; Joaquim Haickel- PTB; Victor
Trovão - PFL.

Piauí

Myriam Portella - PSDB.

Ceará

Lúcio Alcântara - PMDB;
Rio Grande do Norte

Iberê Ferreira - PFL; Ney Lopes - PFL;
Vingt Rosado - PMDB.

Paraíba

Evaldo Gonçalves - PFL; João Agripino
- PRN; Lucia Braga - PDT.

Pernambuco

Osvaldo Coelho - PFL; Salatiel Carvalho
-PFL.

Alagoas

Antonio Ferreira - PFL; Geraldo Bulhões
- PSC; Roberto Torres - PTB.

Sergipe

Bosco França - PMDB; Cleonâncio Fon
seca - PRN; José Queiroz - PFL; Messias
GÓis-PFL.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Haroldo Lima 
PC do B; João Carlos Bacelar - PMDB;
Jonival Lucas - PDC; José Lourenço 
PDS; Raul Ferraz - PMDB; Sérgio Brito
- PDC; Uldurico Pinto - PSB.

Espírito Santo

Jones Santos Neves - PL; Lezio Sathler
- PSDB; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Anna Maria Rattes - PSDB; Arolde de.
Oliveira - PFL; Carlos Alberto Caó - PDT;

'César Maia - PDT; Edésio Frias - PDT;
Fábio Raunheitti - PTB; Feres Nader 
PTB; Jayme Campos - PRN; Jorge Gama
- PMDB; Jorge Leite - PMDB; José Mau
rício - PDT; Messias Soares - PFL; Nelson
Sabrá - PRN; Oswaldo Almeida - PL; Ro
berto D'Avila - PDT; Sotero Cunha 
PDC.

Minas Gerais

Bonifácio de Andrada - PDS; Genésio
Bernardino - PMDB; Gil Cesar- PMDB;
João Paulo - PT; Marcos Lima - PMDB;
Milton Lima - PMDB; Oscar Corrêa 
PFL; Raul Belém - PRN; Ronaldo Carvalho
-PSDB.

São Paulo

Antônio Salim Curiati - PDS; Arnold Fio
ravante - PDS; Caio Pompell de Toledo 
PSDB; Cardoso Alves - PTB; Cunha Bueno
- PDS; Delfim Netto - PDB; Farabulini
Júnior - PTB; Hélio Rosas - PMDB; João'
Cunha - PMN; João Herrmann Neto 
PSB; José Egreja - PTB; Mendes Botelho
- PTB; Plínio Arruda Sampaio - PT.

MAnRIA SOBRE A MESA

Goiás

Délio Braz - PMDB; Iturival Nascimento
-PMDB; Jalles Fontoura - PFI,.; José Frei
re - PMDB; José Gomes - PRN; Lúcia
Vânia - PMDB;' Mauro Miranda - PMDB;
Pedro Canedo - PR~;

Distrito F~deral

Geraldo Campos - PSDB.

Mato Grosso

Antero de Barros - PT.

Mato.Grosso do Sul

Gandi Jamil - PD.T; Levy Dias - PST;
Rosário Congro Neto - PSDB; Valter Perei
ra-PMDB.

Paraná

Basilio Villani - PRN; Jacy Scanagatta
- PFL; Mattos Leão - PRN; Max Rosen
mann - PRN; Osvaldo Macedo - PMDB;
Tadeu França - PDT.

Santa Catarina

Ivo Vanderlinde - PMDB; Vilson Souza
-PSDB.

Rio Grande do Sul

Antônio Britto - PMDB; Irajá Rodrigues
- PMDB; Tarso Genro - PT.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL; Eraldo Trin
dade - PFL.

Roraima

Marluce Pinto - PTB; Morazildo Caval
canti - PL; Ottomar Pinto - PTB.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Encerro a Sessão, designando para ama
nhã, quarta-feira, dia 27, às 13:30 horas, a
seguinte.

üRDEMDüDIA

A - Requerimento do Deputado Paes Landim, solicitando realização de sessão
da. Câmara dos Deputados com a finalidade de homenagear {) jornalista Carlos
Castello Branco, pela pasl:\agem de seu septuagésimo aniversário.

B - Eleição dos membros do Conselho da República (Lei n.O 8.041, de 5-6-90,
art. 30 § 5.°)

Urgência
Discussão

1
MENSAGEM N.o 467, DE 1990

(DO Poder ExecutiVO)

Discussão única. da. Mensagem n.o 467, de 1990, que submete à aprovação do
Congresso Nacional o nome das pessoas indicadas para integrarem a. ComisSáo
'DIretora do Programa. Naci~nal de Desestatizaçáo. Pendente de pllreceres das
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Comissões de Economia, Indústria e Comércio; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

Urgência aprovada na forma do art. 155 do R.I.

2

PROJEI'O DE LEI N.o 5-'.340, DE 1990
(Do Sr. Ibsen Pinheiro e outros 9 Líderes)

Discussão única do Projeto de Lei n.o 5.340, de 1990, que estabelece a Política
Nacional de Salários e dá outras providências. Pendente de pareceres das Comis
sões de Constituição e Justiça e de Redação, de Economia, Indústria e Comércio,
e de Finanças e Tributação.

Urgência aprovada na forma. do art. 155 do RI.

3

PROJETO DE LEI N.o 5.330, DE 1990
<Do POder Executivo)

Discussão única do Projeto de Lei n.o 5.330, de 1990, que dispõe sobre a extin
ção do "selo pedágio" e a instituição de mecanismo de financiamento para o
setor rodoviário. Pendente de pareceres das Comissões: de Constituição e Justiça
e de Redação, 'de Finanças e Tributação, e de Viação e Transportes, Desenvol-
vimento Urbano e Interior. .

Urgência aprovada na forma. do art. 155 do RI.

\I

PROJETO DE LEI N.o 602-A, DE 1983
(Do Sr. Gastone Righi)

Discussão única do Projeto de Lei n.o 602, de 1983, que institui, como crime
de usura, a cobrança de juros e comissões superiores à taxa de 12% a.a., acima
da correção monetária e a exigência de saldos médios ou sujeição a contratos
de outra natureza, para concessão de empréstimos, modüicando o art. 4.° da
Lei n.o 1.521, de 26 de dezembro de 1951. Bendente de pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação, da Comissão de Economia, Indústria e
COmé,rcio ~ da Comissão de Finanças e Tributação.

5
PROJEl"O DE DECRETO LEGISLATIVO N.o l~l-A, DE 1990

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo n.o 181, de 1990, que aprova
oAa:to do Acordo, por Troca de Notas, sobre Concessão de um Empréstimo pelo
Japão, nos termos do Plano de Reciclagem Financeira, celebrado entre...0. Gover-.

no da República Federativa do Brasil e o 'Governo do Japão, em Brasilla, a 10 de
novembro de 1989; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica Legislativa (Thelator:
Sr. Fernando Santana); e, da Comissão de Finanças, e Tributação, pela apro
vação (Relator: Sr. Simão sessim).

Trami~ção em Prioridade
Votação

6

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 224, DE 1990
(Da·Mesa)

Votaçlio, em discussão única. do Projeto de ReSolução n.~ 224, de 1990, que
define sobre o Plano de carreira dos Servidores da Cãmara ds Deputados e dá.
outras providências; tendo parecer da Mesa pela aprovação (Relator: Sr.· Luiz
Henrique, 1.0 secretário). .
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Discussão
'l

PROJETO DE LEI N.o 5.588-A, DE 1985
(Do senado Federal)

Discussão úniéa do Projeto de Lei n.o 5.588, de 1985, que institui a Semana
Nacional do Jovem e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação (Relator: Sr. Fernando Sant'Anna),
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, das Comissões de
Educação, Cultura, Esporte e Turismo (Relator: Sr. Bezerra de' Melo) e de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e In1Jocinática, pela aprovaçãp (Relator:
Sr. Hélio Rosa).

8

·PROJETO DE LEI N.o 1.4:18-A, DE 1988
(Do senado Federal) .

Discussão 'úniclj. do Projeto de Lei n.O 1.418, de 198B, que altera o Código
Brasileiro de Telecomunicações, tornando obrigatório que as emissoras de televi
são, ao final das programações diárias, transmitam imagens de crianças desa
Parecidas .ou seqüestradas; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Jústiça. e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica. legislativa. <Rela
tor: Sr. Marcos Formiga), e, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, pela aprovação. (Relator: Sr. Eraldo Trindade).

TRAMITAÇÃO. ORDINARIA

PROJETO DE LEI N.o 927-A, DE '1988
<Do §r. Sólon Borges dos Reis)

Discussão única. do Projeto de' Lei n.o 927, de 1988,que determina a inc1u
llão, nas, cédulas de identidade, do tipo sangüíneo, fator RH e CPF do portador;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de. Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. (Relator: Sr. Fernando
Sarit'Anna); . e, da Comissão de seguridade Social e Família, pela aprovação,
flori!' :einenda.. (Relator: Sr. Elias Murad). .

10
PROJETO DE LEI N.o 1.213;A. DE 1988

(Do Sr. Sólon Borges dos Reis)

Discussão l1nlca. do Projeto de Lei n.O 1.213, de 1988, que,acrescenta parlÍ.gra-'
to ao árt. 197 da Consolidação das Leis do Trabalho; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juri
cUcldade e técnica legislativa. <Relator: Sr. José Maria Eymael); e, da Comissão
de Seguridade Social e Fam\lia, pela aprovação. (Relator: Sr. Antônio Carlos
Mendes Thame).

AVISOS
a) PROPOSIÇOES SUJEITAS A ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS Do ART. 54,
ri Z.· (PRAZO PARA RECURSOS - ART. 54, SI.·) - 5 SESSOES: DE 19 A Z'U6

rrojet?S d~ lei:

N.O 1.161/88 (PAULO PAIM) - Detennina a inclusão dos direitos sociais do
traba1hador como matéria integrante das disciplinas do currículo escolar obriga
tório.

N.o 1.388/88 (JORGE LEITE) - Dispõe sobre manutenção do regime hoje
vigente para todas as exportações de produtos industrializados semi-elaborados.

N.o 1.430/88 (JOSl!: CAMARGO) - Define as terras devolutas indispensáveis à
defesa. das fronteiras, fortüicaçõcs e construções militares, vias federais de comu
lÚcação e à preservação ambiental.

N.o 1.532/89 (ARNOLD FIORAVANTE) - COncede abatimento na declara
çAo do Imposto sobre a Renda da taxa previdenciária cobrada ao empregador
quando o empregado presta serviços domésticos.
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N./) 1.542/89 (JORGE ARBAGE) - Define as terras devolutas da União (art.
20, inciso n da Constituição). -

N.o 1.647189 (MIRO TEIXEIRA) - Acrescenta parágrafo único ao art. 2.0 do
Decreto-Lei n.o 1.910, de 29 de dezembro -de 1981, que "dispõe sobre contribuições
para custeio da Previdência SOcial".

N.o 2.023/89 (NILSON GIBSON) - Dispõe sobre o enquadramento de servido
res administrativos do Departamento de Policia Federal e dá outras providências.

N.o 1.949/89 (ADOLFO OLIVEIRA) - Classifica e equipara os aposentados por
doenças especificadas em lei, que possuem curso de nível superior, aos servidores
ativos da mesma categoria.

- N.o 2.567/89 (JOSl: CAMARGO) - Dispõe sobre as, terras devolutas, nos ter-
mos do art. 20, inciso I, da Constituição. ' ....

N.o 2.712/89 <FLORICENO PAIXAO) - Dispõe sobre dedução nos rendimentos
sujeitos ao Imposto sobre a Renda, para. determinação da base de cálculo.

N.o 2.854/89 (JUAREZ MARQUES BATISTA) - Define terras regulando o
Inciso 20 da Constituição Federal e dá outras providências.

N.o 2.887189 (DASO COIMBRA) - Define as terras devolutas indispensáveis
à defesa das fronteiras, às fortificaçóes e construções militares, às vias federais de
comunicação e à. preservação ambiental. .

N.o 3.000/89 (ULDURICO PINTO) - Dispõe sobre decretaçãO de feriado muni-
Cipal e determina outras providências. '

N.o 3.141189 (GANDIJ~ - Altera dispositivo da Lei n.o 5.674, de 16 de
dezembro de 1971, que define a: Política. Nacional de' Cooperativismo, institui o
regime jurfdico das sociedades COOperativas, modificada. pela Lei n.0 6.981, de 30
de' março de 198? regulando o"§ 2.°, do art. 174, da Constituição Federal.

N.O 3.897/89 (SENADO FEDERAL) - Estabelece o aproveitamento, pelo Minis
tério da Fazenda, dos serviddres do serviço Federal de Processamento de Dados
que especifica. '

N.o 4.164/89 (FRANCISCO AMARAL) - Altera a Lei n.0 6.732, de 4 de dezem
bro de 1979, que al~era a redação do art. 180 da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro de
1952, e dá outras providências. .

N.o 4.Hi5/89 (FRANCISCO AMARAL) '- Dá nova redação ao art. 72 do Esta
tuto dOll Funcionários Públicos Civis da União.

N.o 4.215189 (SENADO FEDERAL) - Dá nova redação ao inciso V do artigo
4.0 da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964. '

N.o 4.271/89 (ANTONIO SALIM CURIATI) -;- Proíbe propaganda poUtico
partidária nos sindicatos.

N.o 4.281189 (O<.:TAVIO ELíSIO) - Assegura aos ,empregados públicos o
direito de opção pelo regime jurídico do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União.

N.o 4.336/89 (ANTONIO CARLOS MENDES THAME) - Altera o inciso ÍI '
do art. 18 da Lei n.o 7.839, de 12 de outubro de 1989, e dispõe sobre a movimen
tação da conta do FGTS dos servidores públicos da União, do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios, regidos pela CLT e submetidos ao Regime Único
Estatutário.

N.o 4.384/89 (NILSON GIBSON) - Altera ai Lei n.o 6.732, de 4 de dezembro
de 1979, que altera a redação do art. 180 da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro de 1952,
& dá outras providências.

N.o 4.507/89 (FRANCISCO AMARAL) - Dispõe sobre a jornada de trabalho
dos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde. '

N.o 4.518/89 (FRANCISCO AMARAL) - Dispõe sobre a contagem de' tempo
de serviço na atividade privada, para. fins de qüinqüênio.

N.o 4.54lt/89 (ADYLSON MOTTA) - Acrescenta dispositivo ao Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União.

N.o 4.774189 (SAMIR ACHOA) - Toma obrigatórIa a apresentação de cer
tidões negativas civil e criminal para assumIr cargo, emprego ou função na admi
nistração pública.
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N.O 4.890/90 (ERALDO TRINDADE) - Dispõe sobre o tratamento a ser dado
a06 procuradores públiC06 dos ex-Territórios do Amapá e Roraima.

b) PROPOSIÇOES SUJEITAS A ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 164,

.§ 1.- (PRAZO PARA RECURSOS - ART. 164, § 2.°)

5 Sessões: de 19· a 27-6-90

Projetos de Lei

N.o 7.509/86 (SENADO FEDERAL) - Dá. nova redação ao caput o art. 224
da Consolidação das Leis do Trabaho, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.° de
maio de 1943.

N.o 616/88 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sõElre procedimentos para priva
tlzação do capital de empresas estatais.

N.o .1.~7/89 (JOãO AGRIPINO) - Autoriza a privatização de empresas esta-
tais e dá outras providências. .

N.o 1.541189 (MAGUlTO VILELA) - Dispõe sobre a privatIzação de empresas
estatais e dá outras providências.

N.o 1.590/89 (MIRO 'I'EIXEIRA) - Isenta as entidades sindicais do reco
lhimento do salário-educação.

N.o 1.663/89 (1TURIVAL NASCIMENTO) - Introduz alteração no art. 5.°
da Lei n.o 4.440, de 27 de outubro de 1964, que instituiu o salá;rio-educação.

N.o 1.774/89 (LÚCIO ALCANTARA) - Autoriza a desestatização e dispõe sobre
o controle externo de empresas estatais e dá outras providências.

N.o 2.397/89 (LUIZ ALBERTO RODRIGUES) - DiSpõe sobre a. privat1za.çll.o
das empresas estatais e dá outras providências.

N.o 2.463/89 (VICTOR FACCIONI) - Estabelece financiamentos para aquisi
ção de partes societárias das estatais em processo de privatização, em favor de
pequenos Investidores. .

N.o 2.464/89 (VICTOR FACCIONI> - Permite a utilização do PIS/PASEP
FGTS na aquisiçáo de partes societárias das empresas estatais e de economia
mista.

N.o 2.465/89 (VICTOR FACCIONI) - Autoriza o poder público a converter
divida externa em ações das empresas estatais em processo de privatização.

N.o 3.308/89 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza. a privatização de empresas
estatais e dá outras providências.

N.o 3.379/89 (JOS~ LUIZ DE SA) - Veda a privatização de empresas paraes
.tatals vinculadas à União no prazo que especifica.

N.o 4.246/89 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a privatizll.ção das empre
.S8.'!I estatais e dá outras providências.

N.o 4.380/89 <RAQUEL CANDIDO) - Estabelece normas para a privatização
das empresas públicas e de economia mista, e dá outras providências.

N.o 4.625/90 (GERSON MARCONDES) - Estabelece disciplina concernente à.
privatização de empresas pertencentes ao Patrimônio da União e dá outras provi
dências.

N.o 4.929/90 (CARLOS CARDINAL) - Regulamenta e estabelece procedimen
tos para a democratização do capital das empresas controladas pela União e dá
outras providências.

Parecer:

N.o 3/89 (COMISSãO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO) 
Opina, a respeito do Ofício GP-0/1395/89, do Sr. Presidente da Câmara, que enca
minha Representação contra o Deputado Gustavo de Faria, ex-Presidente do !PC
e responsabilizado pela prática de atos lesivos ao patrimônio daquela entidade, pela
admissibilidade da Representaçáo.

c) CONVOCAÇ2'LO

Nos termos do .art: 17, inciso m, atinea e, convoco os senhores Deputados
JJ].emôros· da ComiSsão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregula-
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Rita Camata

NllJon Gibson

AntOnio Mariz

ridades na concessão do controle acionário da NEC do Brasil SÃ., bem como envol
vimento e ação do Ministério das Comunicações e da Telebrás nos fatos para a
reunião de instalação e eleição do Presidente e do Vice-Presidente, a realizar-se
no dia 27-6-1990, quarta-feira, às 11 horas, no Plenário n.o 17 do Anexo TI.

Câmara dos Deputados, 18 de junho de 1990. - Deputado Paes de Andrade,
Presidente da Câmara dos DeputadQ';l.

DEPARTAMENTO DE COMISSõES
COMISSOES ESPECIAIS

I - COmSSAO ESPECIAL INCuMBIDA DE APRECIAR O PROJETO DE LEI
No- 1.1'66/89. QUE "INSTITUI NORJ."UAS GERAIS DE PROTEÇAO A INFANClA E

A JUVENTUDE" E OUTROS QUE CRIAl\I O "ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE"

Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL.:... RJ

1.° Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL - PRo

2.° Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola - PSDB - RJ

a.o Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PTB - PA

Relator: Rita Camata - PMDB - ES

TITULARES

PMOB

Maria Lllcia

HéUo Rosm.

Airton Cordeiro - PR

Nelson AiUiar - ES

Jorp Arbace - PA.

Benedita da 5U,a - ~

Di0Jú8io Hage - PA

A8drúbal Bentes
Jovannt Masini
Mur1lo Leite

Rose de Freitas

t!ma vaga

Eduardo Jor,.

P!'L

Ba1a.~(l1 Carvalho

PSDB

PDT

PD8

P1'

SUPLENTES

PMDB

Carlos Benevidea
Jorge Gama

PSDB

Rosário Congro Neto

ns

;P1'
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Eurico Ribeiro

secretárIo: Luiz César Lima Costa

~m: 7066 e 7067

11 - COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.- 1, DE 1988, QUE "INSTITUI A PENA DE

MORTE E DA OUTRAS PROVID~NCIAS"

Frazo: ~O Sessões.

Presidente: Deputado Aloysio Chaves - PFL - PA
1.° Vice-Presidente: Deputado Gilson Machado' - PFL - PE
2.° Vice-Presidente: Deputado Artur da Távola - PSDB - RJ

3.° Vice-Presidente: Deputado Leopoldo Souza - PMDB - SE
Relator: Deputado Arnaldo Moraes - PMDB - PA

'.rI'.rULARES

Arnaldo Moraes
Joio Natal
José Dutra
Leopoldo Souza

Theodoro Mendes

Aloysio Chaves

Manoel Castro,

GUson Machado

Artur da Távola

José Serra

Gonzaga Patriota

Amaral Netto

Arnaldo Faria de Sã

Farabulini Júnior

J0s6 Carlos Coutinho

José Genomo

José Maria Eymael

PMDB

PFL

PSDB

PD'r

PD8

n

me

SUPLEN'.rES

Agassiz Almeida
Harlan Gadelha
José Melo
Lélio Souza

Osvaldo Macedo

Júlio Campos

IAnnfbal Barcellos

Evaldo Gonçalves

Arnaldo Martins

Moema São Thiago

MJroTelxeira

Arnold FIoravantl

ROberto Vital

Roberto Jefferson

Assis Canuto

Tarso Genro

Borges da SUvetra
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m - COmSsAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N.- 4.086/89, QUE "DISPõE SOBRE

A POLíTICA. AGR:iCOLA"

Pres1dente: Deputado Vinicius Cansanção - PFL-AL

1.° Vice-Presidente: beputado Saulo Queiroz - PSDB-MS
2.° Vice-Presidente: Deputado Nelton Friedrich - PDT-PR

3.° Vice-Presidente: Deputado Freire Júnior - PRN-TO

Relator: neputado Paulo Macarini - PMDB-SC

TITULARES SUPLENTES

PMDB

Hilário Braun Geraldo Fleming
Ivo Mainardi Iturlval Nascimento

Ivo Vanderlinde José Freire

Jollo Rezek José Tavares

Jorge Vianna Jovanni Masini
Nllso Sguarezi Maria Lúcia
Paulo Macarini - Nyder Barbosa
Raimundo Bezerra Raimundo Rezende
Sérgio Spada Roberto Rollemberg

Samir AchOa Rospide Netto

Waldyr Pugliesi Santinho Furtado

PFL

Alysson Paulinelli Lael Varella
Dionísio Dal Prá. 1I0ráció Ferraz
Jonas Pinheiro Jacy Scanagatta

Mussa Demes Jairo Carneiro
Ney Lopes Messias Góis
Osvaldo Coelho Narciso Mendes
Victor Fontana Pedro Ceolin
Vln1cius Cansanção 'Ronaro Corrêa;

PSDB-

Saulo Queiroz Edmundo Galdino
Celso Dourado Lezfo8ath1er
Vicente Bago Gabriel Guerreiro
Adroaldo Streck Mauricio Fruet
Fábio Feldmann Koyu Iha.

rDT
Amaury 'MW1er eUvio Abreu
Carlos Cardinal CrlBtina Tavares
Nelton Friedrich Tarzan de Castro

PU
Freire Jl1nfor Francisco 8a.1e.s
Raul Belllm CleonA.ncio Fonseca

- Jollo Agripino J~ Gomes
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Victor Faccioni o.valdo Bender
Amilcar Queiroz

PTB
José Egreja .Jayme PaUarin

Roberto Cardoso Alves Roberto Jefferson

FI'
Antero de Barros PUnio Arruda SampaiO

mo
Paulo MourAo PranciSco Coelho

PL

Oswaldo Almeida. Mozarlldo Cava1c&i1ti

PaB

José Carlos Sab6à Joio Hermann Neto

PBS

Rosa Prata Roberto Brant

PCdoB

Manuel Domingos Aldo Arantes

PST

Chico Humberto Expedito Machado

Secretaria: ramais 7066 e 7067

BElAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS NO GRANDE EXPEDIENTE
JUNHO/90

Data Dia da Semana Hora. Nomes

,27 ••&-felr& 14:30 Gonzaga Patl"lota.

15:00 MeMi8S Goea

15:30 Afif Domingos

29 e.&-fe1r& 11:00 Asdr11bal Bentes

11:30 CUmério VeUoso

12:00 Mauro Miranda

12:30 Oswaldo Lima Filho

13:00 Genésio Bernardino

13:30 José Genoíno

1.°18 4.&-feira U:30

15:00 Aldo Arantes (.)

15:30 Anna Maria Rattes (.)

Obll.: (.) Inscrições tramferid8l!l conforme art. 82, VI do R.I.
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CONGRESSO NACIONAL

A - oomss.\o DE ESTUDOS TERRITORIAIS

(Art. 12 do Ato das Disposições Constitucionais Translt6rlis)

ComPosição

Presidente: Senador Chagas ROdrigues

Vice-Presidente.: senador Alfredo ~Campos

Relator: Deputado Gabriel Guerreiro

Senadores
Nabor JtUlior

Alfredo Campos

Joio Menezes

Chagas RodriiUes

Joio Castelo

MEMBROS DO CONGRESSO

Deputados
Gabriel Guerreiro

Renato Bernardi

José· Carlos Vasconcelos

Alcides Lbna

José Guedes

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO

Almir Laversveller de Moraes César Vieira de Rezende
Pedro José Xavier Mattoso PaUlo Moreira Leal
Charles clÍrt Mueller

B - COMlSS.\O DESTINADA A PROMOVER AS COMEMORAÇõES DO
CENTENÁRIO DA PROCLAMAÇÃO DA REPúBLICA E DA PROCLAMAÇAO

DA PRI1\IEIRA CONSTITUIÇAO REPUBLICANA DO PAíS

(Art. 63 do Ato dlUl Disposições Constitucionais Transitórias)

MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

senador Marco Maciel

Deputado Egldio Ferreira Lhita

Deputado Bonifácio de Andrada

MEMBROS DO PODER JUDIcIARIO

.Ministro Jose Fernandes Dantas (STJ)
Ministro Aldo da Silva Fagundes (STM)
M1nlstro Marcelo Pimentel (TST)

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO
Ministro José Aparecido de Ollveira. da CUltura
Ministro da Justiça

secretário Virgflio Pereira Costa, da Comissão Especial Incumbida de Organi
zação e Preservação dos Documentos do Acervo dos Presidentes da República.

C - COmSSAO MISTA DESTINADA A ELABORAR O PROJETO DE
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

(Art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

Composição

Presidente: senador José Agripino

Vice-Presidente: Senador Carlos Patrocínio

Relator: Deputado Joaci Góes
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(Vago)
(Vago)
(Vago)
(Vago)
(Vago)
Odacir Soares
José AgrIpIno
Dirceu Carneiro
Carlos Patroc1n1o
Mauro Borges
Roberto Campos

(Vago)

(Vago)

JoAo Lobo

Pompeu de Sousa

Affonso Camargo

SUPLENTES. ,

Joaci Góes
Antonio Britto
Samir Achôa
Michel Temer
Sandra Cavalcanti
ElIezer Moreira
Geraldo Alckmin Filho
Jorge Arbage
Raquel CândIdo
Elias Murad
Gumercindo MIlhomem

AntOnio Câmara

Waldir Colatto

Jofran Frejat

AIína Maria Rattes

Fellpe Mendes

D - COMISSAO ESPECIAL MISTA DESTINADA A REAIlIZAR' O EXAME
PERICIAL DOS ATOS E FATOS GERADORES DO ENDIVIDAMENTO

EXTERNO BRASILEIRO

(Requerimento n.o 373/89-CN)

Composição

PresIdente: Deputado Mussa Demes

Vice-PresIdente: Senador Dirceu Càrneiro

Relator: Deputado Irajá Rodrigues

Senadores

Mansueto de Ljl.vor

Alufzio Bezerra

Ruy Bacelar

Wilson Martins

Jorge Bornhausen

Marco Maciel

Dirceu Carneiro-

Moisés Abrão

Louremberg }fl1IleS Rocha

Dej)utados

Oswaldo Lima Filho

Irajá Rodrigues

Sérgio Spada
I

Raimundo Bezerra

Lem Lomanto

Mussa Demes

Hermes Zaneti

Luiz Salomão

Francisco Diógenes
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Roberto Campos

Jamll Haddad

Prazo: 29-~-91

DesignaÇão da COD1Í!l8áo: '1-11-89

-18-

Márcia Kubitschek

Gastone Righi

E - COmSSAO MISTA DE ORQAl\IENTO

Presidente: Deputado Cid Carr&Jho (PMDBIMA)

1.- Vice-Presidente: Senador JolW Lobo (PFLlPI)

2,- Vice-Presidente: Deputado Ziza ValiuIares (PSDBIMG)

1.- Vice-Presidente: Deputado José Luiz Maia (PDS/PI)

TITULARES

PMDB

Cid Carvalho -CD :MA

Domingos J\1venU -CD PA

Genebaldo Correia -CD BA

Henrique Eduardo Alves -CD l'tN

Irapuá COsta Júnior -SF GO

IIrllA:!1 Pinheiro -CD MO

Ivo Cersósimo -CD MS

João Calmon -SI' ES

JOOo Carlos Bacelar -CD BA

José Dutra. -CD .üL

José Fogaça -SF RS

José Maranhão -CD PB

José Tavares -CO PR

Lúcia VA.nla -CD ao
Manoel M:oreira -CO SP

Mansueto de Lavor -SI' PE

Márcio Lacerda -SF MT

Marcos Lima -CO J.IO

Marcos Queiroz -CO PE

Nabor Júnior -SF AC

Nllson Gibson -CO PE

Nyder Barbosa. -CO l!'B

Renato Vianna -CO BC

Ronaldo Aragão -SI' ao
Ronan Tito -SF MG
Rospide Netto -CO RS

F.tuy Bacelar .... SP BA

Santinho Furtado -CO PR
Tldei de Lima -'CO SP

Ubiratan .Aguiar -CO CE

Walmor de Luca ~CO se
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PFL

Arnaldo Prieto -CO RS

Edison Lobão - Sl" MA
Eraldo Tinoco -CO BA
Etevaldo Nogueira -CO CE
Francisco Dornelles -CO RJ
Humberto Souto -CO MG
João Alves -CO BA

João Lobo -SF PI

Jorge Bornhausen -SF PA
José Jorge -CO PE
Lourival Baptista -SF SE
Osvaldo Coêlho -CO PE
Paes Landim -CO PI
Sal'atlel Carvalho -CO PE
Simão Sessim -CO ·RJ
Victor Fontana -CO se

1"8DB
Aécio Neves -CO MG
Chagas Rodrigues -SP PI
Darcy Deltos -CO PR
Dirceu Carneiro -SF se
José Richa -SF PR
José Serra -CO SP
Maria de Lourdes Abadia -CO Dl"
Saulo Queiroz -CO MS
Vlrglldâsio de senna -CO BA
Zlza Valadares -CO MO

PDT
Cesar Maia -CO RJ 1

Gonzaga Patriota ..,..CD PE
Ltício Alcll.ntara -CI: CE
Mário Maia -SF AC
MJro Teixeira -CO RJ

PDS
Oarcy Pozza -CO RS
Felipe Mendes -CO PI
Jorge Arbage -CO PA
José Luiz Maia -CO PI
Roberto Campos -SI" MT

BllSillo Vll1an1 -CD PR
José Carlos Vasconcellos -CO PE
João CllStelo -SP KA
Renato John8lon .... co PR

Carrel Benevides -CD AM

Fábio Raunheitti -CD RJ

Louremberg Nunes Rocha -SF MT

Peres Nader -CO RJ

1"T

Irma Passoni -CO SP

João Paulo -CO MG
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PL
José Geraldo -'CO MG
José Luiz de Sé -CD RJ

POe
Gldel Dantas -CO CE
Moisés Abráo -SF TO
Roberto Balestra -CO GO

PSB
AbigaU Feitosa -CD BA

PC doB

Manuel Domingos -CO PI

SUPLENTES

PMDB

Cid Sabóia de Carvalho -SI" CE
Délio Braz . -CD 00
1ljenal Gonçalves -CO SE
Haroldo Sabóia .-CD MA
Jovannl Maslnl -CD PR.
Mauro Benevides -SF CE
Neuto de Conto ,

-CD SC
Ruy Nedel -CD RS
l5evero Gomes -SF SP
Vllll:O

PFL

A.tila Lira -';"'CD PI
•••': . r

Furtado Leite 1' .. ", .......
-CD CE

Jofran Frejat "':':CD DF
JOSé Queiroz -CD CE
Odacir Soares . '-SP, RO

PSDB

-CD RJ
Anna M~rla Rattes,

-CD SC
Franclaco Küster

-SF DF
Pompeu de Sousa

POS
-CD RS

Telmo Kirst

PDT

Roberto D'Avlla -CD RJ

PRN

Fausto Rocha -CD SP

PTB
-CD SP

José Egreja
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PL

sergio Werneck -CD Ma

Pl'

Vladlm1r Palmeira -co

PDC

Miraldo Gomes

Mauro Borge8

~cb BA

-SF ao

PSB

JamU Haddad .... 'sP

Secretária: HUda d.e sena Correa Wiederhecker

Endereço: Sala 16 - Anexo II - Cêmara dos Deputados

Fones:' 311-6938/6939/6940 (Secretaria)

223-2945 (Presiqente)

311-6937/6941/6942/6943

AssesSOria: Dr. Luis Va~oncelos (Cm - 311-61182

Dr. JOIlé Carlos A. Santos (SF) - 311-3318

F - COMISSAO MISTA INCUl\mmA DE REVER AS DOAÇOES.
VENDAS E CONCESSOES DE TERRAS PÚBLICAS

(Art. 51 do Ato das DIsposições ConstitucIonaIs TransItórIas)

Senadoretl
TITULAJr.ES

Deputados

Aluizio Bezerra
.Márcio Lacerda
Cid Carvalho
AlmIr Gabriel
Ronaldo Aragão
Edison Lobão
João Lobo
Pompeu de Sousa
MoIsés Abrão
Olavo Pires
Mário Mala

Arnaldo Moraes
Ottomar Pinto
Rosário Congro Neto
Wagner Lago
Renato Bernardi
Mussa Demes
Alysson Paulinelli
Vicente Bogo
lbrahim Abi-AclrP ;

Amaury Müller
Leonel Júlio

Paulo SIdnei
Luiz Soyer
Jonas Pinheiro
José Guedes
Jorge Arbage

SUPLENTES
Ruy Bacelar
Meira Filho
João Menezes
Chagas Rodrigues
Jamil Haddad

Designação da Comissão: 8-11-89

G .;;.. COMISSOES PARLAMENTARES MISTAS DE INQumtIT'O

1
Destinada a investigar a atual crise financeira 'da Petrobrás.

(Resolução n.o 4, de 1989-CN)
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Composiçio .

,Presidente: DeputadQ JOSé Tinoco

V~ce-Pres1dente: Deputado Benedicto Monteiro

Relator: Senador José Fogaça

Senadores Deputados

Quarta-feira 27 7981'

José Fogaça.
Francisco Rollemberg
Mauro Benevides
Ruy Bacelar
Gerson Camata
Nabor Júnior
João Lobo
Lourival Baptista
Alexandre Costa
Mário COvas
José Richa
Lotiremberg Nunes Roch&
Àntõnio Luiz Maya
Mauricio Corrêa
Jarbas Passarinno

Designação da Comissão: 7-11-89

Prazo: 22-8-90

Mário Lima
Osvaldo Macedo
João Agripino
Luiz Alberto Rodrigues
.Eduardo. Moreira
José Tinoco

-Christóvam Chiaradia
Dionisio Dal-Prá

.~uro Campos
, Francisco Küster

Arnold Fioravante
Flávio Rocha
~oc:ayuva Cunha
Benedicto Monteiro
João Paulo

Destinada a apurar a fuga de capital e a evasão de divisas do Bras1l.
"<Resolução n.O 5, de 1989-CN)

Composição

Presidente: Senador Antonio Luiz Maya

Vice-Presidente: Senador Alexantü'e Costa
R«!lator: Deputado Fernando Bezerra Coelho

Senadores

severo Gomes
Irapuan Costa Júnior
Nelson Wedekin
Jutahy Magalhães

Edison Lobão

Alexandre Costa

Mário Covas

Antonio Luiz Maya
Olavo Pires

José Paulo Bisol
Ney Maranhão

Designação da Comissão: 1.0-11-89

Prazo: 22-8-90

I

Deputados

Samir Achôa
Fernando Bezerra Coelho

NfIso Sguarezi
Maria Lúcia
Mussa Demes

SUlio Dias

V1lson SOuza

Paulo Ramos

Myriam Portela
Geraldo Bulhões
Paulo Mincarone

Destinada a investigar o pro~ama autônomo de energia nuclear.
(Resolução n.o 1/90-CN)

Senadorell

Severo Gomes
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Marcondes Gadelha
Divaldo Suruagy

Deputados

Fernando Cunha
Luis Alberto Rodrigues
Mário Lima
Rita Camata
Arnaldo Prieto
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Dirceu Carneiro
TeotOnio Vilela Filho
Nelson Wedekin
Carlos De'Carll
Gerson Camata
Albano Franco

Desipação da Comismio: '29-5-90
Prazo: 17-11-90

José Jorge
Anna Maria Rattes
Luiz Salomão
Flâvio Rocha
Jolio de Deus Antunes
otwmar Pinto

(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 23
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO
SR. DEPUTADO FERNANDO GAS
PARIAN NA SESSÃO DO DIA
22-6-1990.

O SR. FERNANDO GASPARIAN (PMDB
- SP.) - SI. Presidente, Sr'" e Srs. Deputa
dos, realizou-se ontem mais uma reunião de
liderança do setor agrícola, com represen
tantes do Banco do Brasil e autoridades mo·
netárias e econômicas, para equacionar o
problema do crédito rural. .

São exigidos juros e correção monetária
sobre os empréstimo.s de custeio da atual pro
dução agrícola, não só de algodão de São
Paulo e do Paraná, como também da soja
produzida no Rio Grande do Sul e da produ
ção dos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Goiás, Bahia, Piauí e Maranhão.

Em verdade, os empréstimos agrícolas são
tomados com juros excessivamente elevados.
Ao comparannos os juros exigidos no Brasil
com os de outros países, constatamos que
nossos agricultores estão sobrecarregados
com 75% para o mês de março, além do mês
de abril, ou seja, somados os dois meses,
com 166%, enquanto que nesse mesmo perío
do o aumento salarial foi igual a zero.

O Banco do Brasil concedeu prorrogação
do pagamento dos juros por um ano, mas
não sua relevação, o que equivale ao valor .
de 600 milhões de dólares. Aquele estabele
cimento of:cial de crédito, entretanto, não
pode arcar com .esse encargo, uma vez que
pagou por esses JUros aos tomadores dos em
préstimos e aos aplicadores desses recursos,
e tem, portanto, de cobrá-los.

O Ministério da Economia, Fazenda e Pla
nejamento também não 'quer colocar no ar-

çamento esses 600 milhões de dólares, como
oçorreu no ano passado, no Plano Verão,
quando, com a política de sempre beneficiar
os aplicadores de recursos e onerar os produ
tores, o então Ministro Maílson da Nóbrega
fez os bancos, como o Banco do Brasil, paga
rem 35% ao mês de juros, enquanto a infla
ção foi de 3% e os preços ficaram congelados.
Depois o Tesouro arcou com o valor dessa
diferença, em função de projeto de autoria
do Deputado Saulo Queiroz, de Mato Grosso
do Sul.

Agora o mesmo problema volta à baila.
Neste momento, o Ministério da Economia
Fazenda e Planejamento não está querend~
ficar com essa diferença, o que vem criando
problema muito grave para a agricultura, com
reflexos para a produção do próximo ano.
A safra que será plantada este ano terá, sem
dúvi.da alguma, um grande desestímulo, co
mo Já ocorreu o ano passado. O ex-Ministro
Maílson da Nóbrega, com sua política de cré
ditos para a agricultura, que agora se repete,
conseguiu o grande feito de baixar em 20%
a produção de grãos no Brasil. S. Ex' se preo
cupou somente com os aplicadores, com o
over, com o open, com a ciranda financeira
e com políticas de juros altos como formas
de combater a inflação. Na verdade, aconte
ceu. o contrário do que se esperava: a maior
inflação que este País já teve, que foi de 85%
em um só mês março.

Por isso, SI. Presidente, achá fundamental
esta Casa discutir o problema rapidamente
com o Governo, a fim de adotar uma solução
que não leve ao desespero e à quebra do
setor agrícola. Ao mesmo tempo, é preciso
que se modifique, de uma vez por todas, a
polhica monetária feita no País, sempre vol
tada para o capitalista e não para o produtor.

ATOS DA MESA

Exoneração

.O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1", item I, alínea'a, do Ato da Mesa n" 119,
de 30 de março de 1989, Resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 137, item

,I, § 1", item I, da Resolução n" 67, de 9 de
maio de 1962, a FRANCISCO MATTOS
SILVA, do cargo de Oficial de Gabinete,
CD-DAS-I02.3, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabi
nete dos Suplentes dos Secretários, a partir
de 11 de junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 25 de junho de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

Nomeação

O Presiden~e ~a Câmara dos Deputados,
no uso das atnbUlções que lhe confere o art.
1", item I, alínea a, do Ato da Mesa n° 119
de 30 de março de 1989, e observado o dispas:
to no artigo 4" da lei na 5.901, de 9 de julho
de 1973, resolve nomear, na forma do artigo
103, alínea "b", da Resolução n' 67, de 9
de maio de 1962, JAURA MARIA DA COS
TA RODRIGUES, para exercer, no Gabi
nete do Líder do Partido da Social Demo
cracia Brasileira, o cargo de Assessor Téc
nico, CD-DAS-102.3, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, criado pelo
art. 2' do Ato da Mesa no 171, de l'de novem
bro de 1989.

C~mara dos Deputados, 25 de junho de
1990. Deputado Paes de Andrade, Presidente
da Câmara dos Deputados.



MESA ----------'-------....,
Presidente:
PAES DE ANDRADE (PMDB)

19 Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)

29 Vice-Presidente:
WILSON CAMPOS (PMDB)

19 Secretário:
LUIZ HENRIQUE. (PMDB)

29 Secretário:
EDME TAVARES (PFL)

39 Secretário:
CARLOS COTTA (PSDB)

49 Secretário:
RUBERVAL PILOTTO (PDS)

Suplentes:

FERES NADER (PTB)

FLORICENO PAIXÃO (PDT)

ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN)

JOSÉ MELO (PMDB)

LIDERANÇAS
PARTIDO DO MOVIMENTO

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

Líder
IBSEN PINHEIRO

Líder
DOUTEL DE ANDRADE

Líder
RICARDO FIUZA

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
-PFL-

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS-

Líder
AMARAL NETTO

Vice-Líderes

Lúcio Alcântara
Beth Azize

Darcy Pozza
Gerson Peres

Vice-Líderes

Aécio de Borba
Bonifácio de Andrada.,

Brandão'Monteiro
Lysâneas Maciel
Miro Teixeira

Nelson Jobim
Osmundo Rebouças
Roberto Rollemberg
Tidei de Lima
Ubiratan Aguiar

Genebaldo Correia
José Tavares
Luiz Roberto Ponte
Maurilio Ferreira Lima
Leopoldo,S()uza

Vice-Líderes

Jesus Tajra
Iberê Ferreira
Stélio Dias
Paes Landim
José Lins
Jofran Frejat

Vice-Líderes

Erico Pegoraro
ptevaldo Nogueira
Luiz Eduardo
Sandra Cavalcanti
Osvaldo c;oelho
José Santan~ de Vasconcelos

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO
NACIONAL
-PRN~

Líder
RENAN CALHEIROS .

Vice-Líderes

Líder
GASTONE RIGHI

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO

-PTB-

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA

-PSDB-'-'

Líder
EUCLIDES SCALCO

Vice-Líderes

Arnaldo Fária de Sá
Nelson Sabrá

Hélio Costa
. Basílio Villani .

Vice-Líderes
Robson Marinho
Virgildásio de Senna
José Costa

José Guedes
Maria de Lourdes Abadia
Elias Murad

Sólon Borges dos Reis
Roberto Jefferson

Valmir Campelo
Osvaldo Sobrinho



PARTIDOS DOS TRABALHADORES
-PT-

Líder
GUMERCINDO MILHOMEM

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO

-PCB-

Paulo Paim
Líder

ROBERTO FREIRE

PARTIDO SOCIALISTA CRISTÃO
-PSC-

Vice-Líderes

Benedita da Silva
Eduardo Jorge

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO
-PDC-

Líder
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Vice-Líderes

Fernando Santana
Vice-Líderes

Augusto Carvalho·

José Maria Eymàel

Fra.lcisco Coelho
Jairo Azi

Líder
FRANCISCO ROLIM

PARTIDO LIBERAL
-PL-

Líder
AFIF DOMINGOS

Vice-Líderes

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

-PSD-

Líder
CESAR CALS NETO

José Geraldo Ricardo Izar

PARTIDO SOÇ1ALISTA
BRASILEIRO

-PSB-
Líder

JOSÉ CARLOS SABÓIA
Vice-Líder

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA

-PRP-

Líder
ADHEMAR DE BARROS FILHO

Ademir Andrade Célio de Castro

PAR,TIDO DAS REFORMAS SOCIAIS
-PRS-

Líder
MELLO REIS

Vice-Líderes
José da Conceição

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
-PCdoB-

Líder
HAROLDO LIMA

Vice-Líder .
Aldo Arantes

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

Líder
JOSÉ FERNANDES

Vice-Líder
Chico Humbert9

PARTIDO TRABALHISTA
RENOYADOR

-PTR-

PARTIDO MUNICIPALISTA NACIONAL

-PMN-

Líder

JOÃÜ'CUNHA

.PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

-PTdoB-

Líder

Leonel Júlio

LÍDER DO GOVERNO

Renan Calheiros

Vice-Líderes

Líder

Assis Canuto

Antonio Carlos Konder Reis
Humberto Souto

Gidel Dantas



COMISSÃO DE AGRICULTURA PDC

E POLÍTICA RURAL Paulo Mourão Roberto Balestra

Presidente: Humberto Souto - PFL
Vice-Presidentes: Vinicius Cansanção - PFL PSB

Vicente Bogo - PSDB Jos~ Carlos Sabóia
Jorge Vianna - PMDB

Titulares PCdoB

PMDB liManuel Domingos

Doreto Campanari José Freire PLPGeraldo Fleming José Mendonça de Morais
Hilário Braun Jovanni Masini

Ubiratan Spinelli

Iturival Nascimento Rosa Prata
Ivo Mainardi Rospide Netto
Ivo Vanderlinde Santinho Furtado SuplentesJorge Vianna Sérgio Spada

PMDB
Alexandre Puzyna Maguito Vilela
Fausto Fernandes Melo Freire

PFL Genésio Benardino Nilson Sguarezi

Alysson Paulinelli Jonas Pinheiro Jorge Vianna Nyder Barbosa

Dionisio Dal-Prá Victor Fontona José Tavares Paulo Macarini

Humberto Souto Vinicius Cansanção Luiz Soyer Raul Ferraz
Jacy Scanagatta 1 Vaga 2 vagas

PFL
Íberê Ferreira Leur Lomanto

PSDB
Jairo Carneiro Messias Góis
João da Mata Os.valdo Coelho

Adroaldo Streck Vicente Bogo José Moura Pedro Ceolin
Caio Pompeu Vilson Souza Lael Varella
Nelton Friedrich PSDB

Carlos Mosconi Lézio Sathler
Cristina Tavares Sàulo Queiroz
Edmundo Galdino

PDT PDT
Carlos Cardinal Tarzan de Castro Gonzaga Patriota Silvio Abreu
Fernando Lyra Nelson Aguiar

PDS
Adylson Motta Osvaldo Bender

PDS PRN
José Luiz Maia Ubiratan Spinelli José Gomes Freire Júnior

PTB
Jayme Paliarin Rodrigues Palma

PRN
PLFrancisco Sales Raul Belém

Afif Domingos Maurício Campos

PT
Paulo Paim 1 vaga

PTB PDCJayme Paliarin José Egreja
Borges da Silveira Sérgio Brito

PSB
João Herrmann Neto

PL' PCdoB
Oswaldo Almeida Ricardo Izar Aldo Arantes

SEM PARTIDO
Gandi Jamil

PT
Plínio Arruda Sampaio 1 Vaga

Secretária: Mariza da Silva Mata
. Ramais: 697s - 6979~ 6980



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

. Presidente: Antônio Britto - PMDB
Vice-Presidentes: Hélio Rosas - PMDB

Paulo Pimentel - PFL
Lysâneas Maciel - PDT

PDC
Leomar Quintanilha

PSB
Uldurico Pinto

Titulares
PMDB

Airton Sandoval
Aloísio Vasconcelos
Antônio Britto
Antônio Gaspar
Domingos Juvenil
Eliel Rodrigues'
Fernando Cunha

PFL
Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
José Camargo
José Jorge

PSDB
Kayu Iha
Nelson Seixas

PDT
Cristina Tavares
Lysâneas Maciel

PDS
Antônio Salim Curiati

PRN
Hélio Costa

PTB
Ervin Bonkoski

Hélio Rosas
Henrique Eduardo Alves
Ivo Cersósimo .
Luiz Leal
Maurício Fruet
Maurílio Ferreira Lima

Maluly Neto
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

Paulo Silva
Robson Marinho

Vivaldo Barbosa

Arnold Fioravante

José Carlos Martinez

José Elias

Alarico Abib
Amilcar Moreira
Bete Mendes
Bosco França
Jorge Leite
Francisco Amaral
Manuel Viana

Átila Lira
Cláudio Ávila
Eraldo Trindade
Érico Pegoraro

Acival Gomes
Fábio Feldmann

Carlos Alberto Caó
Carlos Cardinal

Bonifácio de Andrada
1 vaga

Jaime Campos

Féres Nader

Álvaro Valle'

Florestan Fernandes

Paulo Mourão
.)

Abigail Feitosa

Suplentes

PMDB

PFL

PSDB

PDT

PDS

PRN

PTB

PL

PT

PDC

PSB

Osmir Lima
Percival Muniz
Ralph Biasi
Roberto Rollemberg
Tidei de Lima
1 va,ga

Humberto Souto
Jalles Fontoura
Paulo Marques
1 Vaga

Joaci G(Ses
Rose de Freitas

Luiz Salomão

Francisco Diógenes

Márcia Kubitschek

Gastone Righi

Ricardo Izar

Tarso Genro

I

PL
Chagas Neto

PT
Irma Passoni

Roberto Augusto

Paulo Delgado.

Secretária: Delzuite M. A. do Vale
Ramais: 6906~ 6907 - 6908 - 6910

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Theodoro Mendes - PMDB
Vice-Presidente: José Dutra - PMDB

Mário Assad - PFL
Bonifácio de Andrada - PDS



Agassiz Almeida
Arnaldo Moraes
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhãe,
João Natal
Lélio Souza
José Dutra
Leopoldo Souza

Titulares

PMDB

Mendes Ribeiro
Michel Temer
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Osvaldo Macedo
Renato Vianna
Theodoro Mendes

Wagner Lago

Aldo Arantes

Roberto Freire

PSB

PCdoB

PCB

PFL
Eliézer Moreira José Thomaz Nonô Suplentes
Horácio Ferraz Mário Assad
Jairo Carneiro Messias Góis PMDB
João da Mata Ney Lopes Antôniô de Jesus José Mendonça de Moraes
José Moura Pa.es Ladin Antônio Mariz Jovanni Masini .

Fernando Velasco Lélio Souza
Genebaldo Correia Samir Achôa
Ibsen Pinheiro Ubiratan Aguiar

PSDB , Ivo Cersósimo 3 Vagas
Arnaldo Martins Moema São Thiago José Melo
José Guedes Plínio Martins PFL
Jutàhy Júnior Sigmaringa Seixas Agripino de Oliveira Lima Jesualdo Cavalcanti

A!oysio Chaves Jesus Tajra
Eraldo Tinoco Paulo Pimentel

PDT
Francisco Benjamin Oscar Corrêa

Bete Azize Sílvio Abreu
Etevaldo Nogueira Sarney Filho

Gonzaga Patriota
Francisco Benjamin Stélio Dias

PSDB
• Aécio Neves Jorge Uequed

PDS
Caio Pompeu ·Rosário Côngro Neto

Bonifácio de Andrada Ibrahin Abi-Ackel
Egídio Ferreira Lima Vicente Bogo

Gerson Peres PDT
Brandão Monteiro Lysãneas Maciel
Jorge Hage

PDS
PRN Adylson Motta José Luiz Maia

Antônio Câmara Dionísio Hage Jorge Arbage
PRN

Roberto Vital Rubem Medina

PTB PTB

Benedicto Monteiro Rodrigües Palma Gastone Righi Roberto Jefferson
PL

PL
Adolfo Oliveira '. Chagas Neto

Ismael Wanderley Marcos Formiga PT
Plínio Arruda Sampaio 1 Vaga

PDC
Francisco Coelho Roberto Balestra

PT PSB

José Genoíno Tarso Genro ,1 vaga
PCdoB

Hároldo Lima
PCB

PDC Fernando Santana

Joaquim Haickel José Maria Eymael
S~cretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva

.Ramais: 6920:'-' 6924



COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Adolfo àliveira - PL
Vice-Presidentes: Raimundo Bezerra - PL

Geraldo Alckmin Filho - PSDB
Eunice MiChiles - PFL

Titulares
PMDB

PST
João Cunha

PCN
Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO
Antero de Barros

.Bosco França
Cid Carvalho
Hélio Duque
Ibsen Pinheiro
Jorge Leite

Eunice Michiles
. Júlio Campos

Sarne'y Filho

PFL

Maria Lúcia
Raimundo Bezerra
Roberto Rollemberg
Samir Achôa
Waldir Pugliesi

Simão Sessim
Victor Trovão
1 Vaga

Suplentes
PMDB

. Fernando Cunha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jos~_ Freire

PFL
João Machado Rollemberg
Jofran Frejat
Orlando Pacheco

PSDB
Artur da Távola
Elias Murad

Raimundo Rezende
Santinho furtado
Wagner Lago
3 Vagas

Ronaro Corrêa
Ricardo Fiúza
Sadie Hauache

Paulo Silva

Secretário: Inadi Lima Cesário da Silveira
Ramais: 6930 - 6931 .

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Osmar Leitão - PFL
Vice-Presidentes: Furtado Leite - PFL

Sotero Cunha - PDC
Lúcia Vânia - PMDB·

PSDB
Fábio Feldmann Joaci Góes
Geraldo Alckmin Filho

PDT
Lúcia Braga Tadeu França

PDS
Carlos Virgílio 1 vaga

PRN
Geraldo Bulhões

PTB
Roberto Torres

PL
Adolfo Oliveira

PT
Lurdinha Savignon

PDC
Miraldo Gomes

PDT
Cris~ina Tavares

PDS
Cunha Bueno

PRN
Fausto Rocha

PTB
,I vaga

PL
José Carlos Coutinho

PT
Benedita da Silva

PDC
Jairo Azi

PSD

César Cals Neto

SEM PARTIDO

Raquel Cândido

Gerson Peres



Titulares Antônio Ueno
PFL

Furtado Leite
PMDB Dionísio Dal-Prá Paes Landim

2 Vagas

Francisco Pinto Milton Lima PSDB

José Carlos Vasconcelos Renato Bernardi
Dirce Tutu Quadros Geraldo Campos

PDT
Mattos Leão Ronaldo Carvalho Carlos Alberto Caó Tarzan de Castro

4 Vagas PDS
Carlos Virgílio Felipe Mendes

PRN
Daso Coimbra

PTB
PFL João de Deus Antunes

Anníbal Barcelos Orlando Bezerra PL
Osvaldo Almeida

Furtado Leite Osmar Leitão PT
Luiz 'Edúardo Sadie Hauache José Genoíno

PDC
Ottomar Pinto

PSDB Secretária: Marei Ferreira Lopes
Euclides Scalco Ziza Valadares Ramais: 6998 - 7001

1 vaga

PDT
COMISSÃO DE ECO~OMIA,

Paulo Ramos 1 vaga
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Marcelo Cordeiro - PMDB
, Vice-Presidentes: Fernando Gasparian - PMDB

PDS Ezio Ferreira - PFL

Melo Reis 1 vaga Luiz Salomão - PDT

Titulares
PRN PMDB

Mário de Oliveira Amilcar Moreira Marcelo Cordeiro
Climério VeIloso Marcos Queiróz
Fernando Gaspãiiim ' Nestor Duarte
Genebaldo Correia Osmundo Rebouças

PTB Lúcia Vânia Oswaldo Lima Filho

Farabulini Júnior
Luiz Robertó P·o'ntes Ralph Biasi
Luiz Viana N:eto

PL PFLRubem Branquinho Airton Cordeiro José Moma
Ézio Ferreira Nan Sõuza
Levy Dias Ronaro CorrêÍl

PT João Machado Roliemberg :~télio Dias' - ,

Eduardo Jõrge

PSDB
PDC Dirce Tutu Quadros Dnr,"'rin r:?~:~.. .:.;..;~~:::-

Sotero Cunha, Jayme Santana Saulo Coelho
José Costa

PPB
Leonel Júlio PDT

Artur Lima Cavalcanti Miro Teixeira
Luiz Salomão

SEM PARTIDO

Suplentes PDS
Cunha Bueno Felipe Mendes

,Geraldo Fleming PMDB 8 Vagas
'Hélio Rosas-



PRN PSC
Renato Johnsson Rubem Medina Aristides Cunha

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramais: 7024 - 7025

PTB
Fábio Raunheitti Milton Reis

PL
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

Afif Domingos Max Rosenmann CULTURA E DESPORTO

Presidente: Carlos SanfAnna - PMDB
Vice-Presidentes: Antônio de Jesus - PMDB

PT Álvaro Valle - PL
Vladimir Palmeira Sérgio Brito - PDC

Titulares
PDC PMDB

Ottomar Pinto

Antônio de Jesus Maguito Vilela

PSB
Bete Mendes Paulo Alm<y;la
Bezerra de Melo Paulo Sidney

Raquel Capiberibe Carlos SanfAna Ubiratan Aguiar
. Délio Braz Valter Pereira

Fausto Fernandes 1 vaga

PSC
Francisco Rolim

PFL
Suplentes ~gripino de Oliveira Lima João Alves

PMDB Atila Lira José Queiroz

Aluizio Campos Luis Viana Neto Eraldo Tinoco Sandra Cavalcanti

Expedito Machado Manoel Moreira Jesualdo Cavalcanti

Irajá Rodrigues Paulo Zarzur
Ivo Vanderlinde Roberto Brant
João Carlos Bacelar ,Rosa Prata PSDB
José Maranhão 1 Vaga Anna Maria Rattes Celso Dourado
Julio Costamilan Artur da Távola Hermes Zaneti

PFL
Benito Gama Manoel Castro
Costa Ferreira Victor Fontona

PDTFrancisco Dornelles 1 vaga
Iberê Ferreira Jorge Hage Márcio Braga

PSDB
Darci Deitos Koyu Iha
José Carlos Grecco Virgildásio de Senna PDS
José Serra Aécio Borba Telmo Kirst

PDT
Bocayuva Cunha Sílvio Abreu
César Maia PRN

PDS Geovani Borges Jayme Campos
Adauto Pereira Gerson Peres

PRN
Basílio Villani Nelson Sabrá

PTB PTB

Valmir Campelo· 1 Vaga Sólon Borges dos Reis

PL
José Geraldo Sérgio Werneck

PT PL
João Paulo Pires Álvaro. Valle

PDC
'Ademir Andrade



PT
Florestan Fernandes

PDC
Sérgio Brito

PCdoB
Lídice da Mata

COMISSÃO DE FINANÇAS

E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Francisco Dornelles - PLF
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL

José Carlos Grecco - PSDB
Fenando Bezerra Coelho - PMDB

Titulares

PMDB

PTR
Ismael Wanderley

PRP
Adhemar de Barros.Filho

Del Bosco Amaral
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Velasco
Flávio Palmier da Veiga
Irajá Rodrigues

João Carlos Bacelar
José Ulisses
Luiz Alberto Rodrigues
Luiz Soyer
Paulo Zarzur
Roberto Brant

PFL
Arnaldo Prieto Manoel Castro
Benito Gama Mussa Demes
Francisco Dornelles Oscar Corrêa

Suplentes Gilson Machado Rita Furtado

PMDB

Djenal Gonçalves Henrique Eduardo Alves PSDBDoreto Campanari Mária Lúcia Edmundo Galdino Rose de FreitasFrancisco Carneiro Rita Camata José Carlos Grecco Saulo QueirozHarlan Gadelha 4 Vagas José Serra

PFL
Airton Cordeiro Enoc Vieira
Alceni Guerra Ney.Lopes PDT
Christóvam Chiaradia Victor Trovão César Maia Moysés Pimentel
Eliezer. Moreira Chagas Duarte

PSDB
Octávio Elísio Robson Marinho
Plínio Martins Ziza Valadares

PDT PDSLúcio Alcântara Tadeu França José Lourenço José Luiz Maia

PDS
Adylson Motta

Arnold Fioravante PRN
Basílio Villani Flávio Rocha

PRN
José Carlos Martinez.Arnaldo Faria de Sá

PTB
Fábio Raunheitti PTB

PL Féres Nader Paulo MincaroneRoberto Augusto
PT

paulo Delgado
PDC

PLJonival Lucas
PCdoB

Eduardo Bonfim
José Geraldo Sérgio WerneckPCN

Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO PTAntero de Barros Luíz Gushiken

Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
Ramais: 7010



PDC
Jonival Lucas

PSB
Sérgio Naya

PFL
Alcides Lima
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Iberê Ferreira

PSDB

'Milton Barbosa
Salatiel Carvalho
1 Vaga

COMISSÃO DE MINAS
E ENERGIA

Presidente: Gabriel Guerreiro - PSDB
Vice-Presidentes: Mauro Campos - PSDB

Maurício Campos - PL
Victor Faccioni - PDS

PDS.
Victor Faccioni 1 vaga

PRN
José Gomes

PTB
Marluce Pinto

PL
Maurício Campos

PT
Virgílio Guimarães

Albérico Filho
PDC

PCdoB
1 vaga

PCB
Fernando Santana

PSD
César Cals Neto

Suplentes

PMDB
Arnaldo Moraes
Asdrúbal Bentes
Fernando Gasparian
Firmo de Castro'

PFL
Alysson Paulinelli
Aroldo de Oliveira
João Alves
José Mendonça Bezerra

PSDB
Adroaldo Strek
Gabriel Guerreiro
Jayme Santana

PDT
Artur Lima Cavalcanti
Miro Teixeira

PDS
Arnold Fioravante

PRN
Francisco Sales

PTB
Joaquim Sucena

PL
Max Rosenmann

PT
Vladimir Palineira

PDC
José Marial Eymael

PSB
1 Vaga
Secretária: Maria Linda Magalhã,es
Ramais: 6959 - 6960

Titulares
PMDB

Ademir Andrade
Aldides'Saldanha
Álvaro Antônio
Càrlos Benevides
Ed'uardo Moreira

José da Conceição
Manoel Ribeiro;
Nelson Jobim
6 Vagas

Nam Souza
Sandra Cavalcanti
Simão Sessim
Waldeck Ornélas

José Costa
Ronaldo Cezar, Coelho

Paulo Ramos

Victor Faccioni

Hélio Costa

José Elias

Paulo Roberto

Gerson Marcondes
João Rezek
Murilo Leite
Prisco Viana
Virigt Rosaao
1 Vaga

Antônio Perosa
Gabriel Guerreiro

PDT
José Maurício

SEM PARTIDO
Gandi Jamil

Mauro Campos
Octávio Elisio

Raquel Cândido



Suplentes
PMDB

Aloysio Vasconcelos
Hilário Braun
José Carlos Sabóia
João Agripino
Leopoldo Bessone

PFL
Albérico Cordeiro
Antonio Ferreira
Cleonâncio Fonseca
Ézio Ferreira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Martins

PDT
Bocayuva Cunha

PDS
Aécío de Borba

PRN
Geovani Borges

PTB
José Egreja

PL
Assis Canuto

PT
José Genoíno

PDC
Gidel Dantas

PCB
Augusto Carvalho

PST
João Cunha

PLP
Ubiratan Spinelli

Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima
Mário Lima
Maurício Fruet
2 Vagas

Júlio Campos
Rita Furtado
1 Vagã

Celso Dourado
Jutahy Júnior

Luiz Salomão

Bonifácio de Andrada

PFL
Aloysio Chaves
Antônio Veno
Cláudio Ávila
Enoc Vieira

PSDB
Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

PDT
Bacayuva Cunha

PDS
Adylson Motta

PRN
Daso Coimbra

PTB
Carrel Benevides

PL
Jones Santos Neves

PT
Luiz Inácio Lula da Silva

Francisco Ben.iamin
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Maria de Lourdes Abadia
Virgildásio de Senna

Roberto D'Avila

Amilcar de Queiroz

Márcia Kubitschek

João de Deus Antunes

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas ~

.Ramais: 6945 - 6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Márcia Kubitschek - PRN
Vice-Presidentes: Daso Coimbra - PR~

Antonio Mariz - PMDB
Enoc Vieira - PFL

Titulares
PMDB

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PSB
João Herrmann Neto

PCdoB
Eduardo Bonfim,

SEM PARTIDO

Aluízio Campos
Antônio Câmara
Antonio Milríz
Emani Boldrin
Leopoldo Bessone
MárcosLima

Melo Freire
Naphatalí Alves de Souza
.Osmir Lima
Paulo Macarini
Percival Muniz
Ulysses Guimarâes

Suplentes
PMDB

Matheus Iensen
Maurício Nasser
Maun1io Ferreira Lima
Mauro Miranda

Michel Temer
Renato Bernardi
Walmor de Luca
4 Vagas



PFL PSDB
Angelo Magalhães Paulo Pimentel Carlos Mosconi Jorge Uequed
José Thomaz Noná Salatiel Carvalho Elias Murad Ruy Nedel
José Tinoco Vinícius Cansanção
Luís Eduardo

PSDB
Euclides Scalco Moema São Thiago PDT

Hermes Zaneti Sigmaringa Seixas F1oriceno P'aixão Nelson Aguiar
Lúcio Alcântara

PDT
José Maurício Vivaldo Barbosa:'

PDS PDS
AryValadão Cunha Bueno

PRN
Nosser de Almeida 1 Vaga'

Geraldo Bulhões Renato Johnsson
PTB

PRNSolon Borges dos Reis Roberto Torres

PL
Arnaldo Faria de Sá Fausto Rocha

Rubem Branquinho
PT

Virgílio Guimarães PTB

PDC Joaquim Sucena Roberto Jefferson

Sotero Cunha
PSB

Domingos LeoneIli PL
PCdoB José Carlos Coutinho

Manoel Domingos
PPB'

Leonel Júlio PT
Benedita da Silva

Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6993 - 6994 - 6995

PDC
Borges da Silveira

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA PSB

Abig~il Feitosa

Presidente: Joaquim Sucena - PTB
Vice-Presidentes: Roberto Jefferson - PTB PCdoB

Walmor de Luca - PMDB
Jorge Uequed - PSDB

Haroldo Lima

Titulares

PMDB
Suplentes

PMDB

Alarico Abib Manoel Viana Bezerra de Melo Ivo Mainardi

Djenal Gonçalves Messias Soares . Carlos Sant'Ana Mauro Sampaio

Genésio Bernardino Moisés Avelino éélio de Castro Oswaldo Lima Filho

Ivo Lech Raimundo Rezende Edl!ardo Moreira 5 V~gas

José Viana Rita Camata PFL
1 Vaga Walmor de Luca .Annibal Barcellos José Lins

. Eunice Michiles José Queiroz
Horácio Ferraz Orlando Bezerra

PFL PSDB
Àlceni Guerra Orlando Pacheco Antônio Carlos Mendes Thame Maria de Lourdes Abadia

Cleonâncio Fonseca Paulo Marques Geraldo Alckmin Filho Nelson Seixas
Érico Pegoraro Pedro Canedo
Jofran Frejat PDT

Carlos Cardinal Márcio Braga
Lúcia Braga



Edmilson Valentim
Secretária: Maria Inêz Lins

.Ramais: 7018 - 7019 - 7021 - 7022

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

Antônio Salim Curiati,

Dionísio Hage

Ervin Bonkoski

José Luiz de Sá

Eduard~ Jorge

Miraldo Gomes

Raquel Capiberibe

PDS

PRN

PTB

PL

PT

PDC

PSB

PCdoB

Mello Reis

Mário de Oliveira

Farabulini Júnior

PTB
Gastone Righi

PL
José Luiz de Sá

P'J:
Paulo Paim

PDC
1 Vaga

PCB
Augusto Carvalho

PSC
Aristides Cunha

Presidente: Amaury Müller - PDT
Vice-Presidentes: Carlos Alberto' Caó - PDT

Eurico Ribeiro - PRN

Titulares
PMDB

Domingos Leonelli
Franciscõ' Amâral
Haroldo Sabóia
José Melo
José Tavares

PFL
Costa Ferreira
Eraldo Trindade
José Lins

PSDB
AntÔnio Carlos Mendes Thame
Célio de Castro

PDT
Amaury Müller

PDS
Artenir Werner

PRN
Eurico Ribeiro

.Manoel Moreira
Mário Lima
Mauro Sampaio
Tidei de Lima
1 vaga

José Mendonça Bezerra
Ricardo Fiúza
1 Vaga

Francisco KÜster
Geraldo Campos

Carlos Alberto Caó

Ornar Sabino

Suplentes

PMDB
Carlos Vinagre Franc.isco Amaral
Luiz Roberto Pontes Osmundo Rebouças
Jorge Gama Uldurico Pinto

. Nilson Gibson 3 Vagas

PFL
Arnaldo Prieto Maluly Neto
Evaldo Gonçalves Osmar Leitão
José Camargo 1 Vaga

PSDB

José Guedes Nelton Friedrich
Myriam Portella Vilson Souza

PDT
Floriceno Paixão Lisâneas Maciel

PDS
Darcy Pozza José Lourenço

PRN
Flávio Rocha

PTB
Mendes Botelho

PL
Jones Santos Neves

PT
Irma Passoni

PDC

Eduardo Siqueira Campos

PCB
Roberto Freire

PSC
Francisco Rolim

Secretario: José Roberto Nasser Silva

.Ramais: 6986 - 6987 - 6988 -:- 6989 7004 - 7001



COMISSÃO DE VIAÇÃO,
TRANSPORTES,

DESENVOLVIME~TOURBANO
E INTERIOR

PCdoB
1 vaga

Suplentes
PMDB

Presidente: Jorge Arbage - PDS
Vice-Presidentes: Darcy Pozza - PDS

Chist6vam Chiaradia - PFL
Firmo de Castro - PMDB

Titulares
PMDB

Álvaro Antônio
Antonio Britto
Eliel Rodrigues
Flavio Palmier da Veiga

'Iturival Nascimento
José Ulisses

Moisés Avelino
Paulo Almada
Prisco Viana
Paulo Sidney
Vingt Rosado
i Vaga

Alexandre Puzyna
Asdrubal Bentes
Dalton Canabrava
Firmo de Castro
Jorge Gama
José Maranhão

Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira

. Etevaldo Nogueira
Furtado Leite

PFL

Júlio Costamilan
Manoel Ribeiro
Maurício Nasser
Mauro Miranda
Nilson Sguarezi
Nyder Barbosa

José Tinoco
Lael Varella
Waldeck Ornéllas

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
José Santana de Vasconcelos
Levy Dias

PSDB
Antônio Perosa
Francisco Küster

PDT
Edésio Frias

PDS
José Luiz Maia

PRN
Eurico Ribeiro

Mário Assad
Milton Barbosa
Mussa Demes

Mauro Campos
Ruy Nedel

Lúcio Alcântara

Telmo Kirst

Raul Belém

Composição

MEMBROS DO "CONGRESSO

MEMBROS DO PODER EXEÇUTIVO
Charles Curt Mucller Almir Laversveiler
Cesar Vieira de Rezende José Carlos Mello
,Pedro José Xavier Matoso

1-COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS).

PSDB
Acival Gomes Lézio Sathler
Darcy Pozza Myriani. Portella

PDT
Brandão Monteiro Edésio Fri~'

PDS
Darcy Pozza Jorge Arbage:'

. --i~

PRN
Freire Júnior Roberto Vital

PTB
Mendes Botelho Valmir Campelo

PL
Assis Canuto ' Paulo Roberto

PT
João Paulo

PDC
Gidel Dantas' Jairo Azi

PTB

Marluce Pinto

PL

Ismael Wanderley

PT
Lurginha Savignon

PDC
uomar Quintanilha

PCdoB
l: vaga
Secretária: Iole Lazzarini

Ramais: 6972 - 6973 - 6974

Senadores

Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Paulo Mjncarone

Marcos Formiga

Joaquim Haickel

Deputa.dos

"Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Carlos Mello
José Guedes
Renato Bernardi



·2- COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE
APRECIAR O PROJETO DE LEI N~ 1.506/89, QUE
','INST!TUI NO~MAS GERAIS DE PROTEÇÃO
A INFANCIA E A JUVENTUDE E OUTROS QUE
CRIAM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO
LESCENTE".
Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL - RJ
l' Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL - PR
2" Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola - PSDB. 
RJ
3- Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PTB 
PA

Irapuã Costa .Júnior
José Fogaça

João Calmon
Mansueto de Lavor

. Máicio Lacerda

Alexandre Costa
João Lobo'

Chagas Rodrigues
Dirceu Carneiro

SENADORES

Titull.res
PMDB

Nabor Júnior
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar

PFL
Jorge Bornhausen
Lourival Baptista

PSDB
José Richa

Antônio Mariz
Hélio Rosas
Maria Lúcia

Airton Cordeiro·
Salatiel Carvalho

Arthur da Távola

Nelson Aguiar

Jorge Arbage

Dionísio Hage

Benedicto Monteiro

~enedita da Sirva

Asdrubal Bentes
Carlos Benevides
Jorge Gama

Titulares
PMDB

Nilson Gibson
Rita Camata

PFL

Sàndra Cavalcanti

PSDB
Robson Marinho

poi'

PDS

PRN

PTIl

Suplentes
PMDB

Jovani Masini
Murilo Leite

PFL

PDT
Mário Maia

PDS
Roberto Campos

PRN
João Castelo

PTB
Louremberg Nunes Rocha

PDC
Leopoldo Peres

Suplentes

PMDB
M~ro Benevides Severo Gomes

PFL
Odacir Soares

PSD13
Pompeu de Souza

PDC
Mauro Borges

PSB
Jamil Haddad

Eduardo Jorge

Secretário: Luiz'César'Lima Costa
Ramal: 7067 e 7066.

ÇOMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Presidente: Dep. Cid Carvalho - PMDB - MA
Vice-Presidentes:. Sen: João Lobo - PFL - PI

Dep. Ziza Valadares-PSDB-MG'
. Dep. J06é:Luiz. Maia - PDS - PI

DEPUTADOS

Titulares
PMDB

Átila Lira
Eunice Michiles

Rosário Congro Neto

Tadeu França

1 vaga

Eurico Ribeiro

Jayme Paliarin

Mário Assad

PSDB

Rose de Freitas
PDT

PDS

PRN

PTB

PT

Cid Carvalho
Domingos Juvenil
Genebaldo Correia
Henrique Eduardo Alves
Israel Pinheiro
Ivo ~ers6simo
João Carlos Bacelar
José Dutra
José Maranhão
José Tavares
Lúcia Vânia

Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Etevaldo Nogueira
Francisco DorneiIes
Humberto Souto
João Alves

PFL

Manoel Moreira
Marcos Lima
Marcos QueIroz
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Renato Vianna
Rospide Netto
Santinho Furtado
Tidei Lima
UbIratan Agüíar
Walmor de Luca

Jo~~ Jorge
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Salatiel Carvalho
Simão Sessim
Victor Fontana



PSDB
Aécio Neves Saulo Queiroz
Darcy Deitos Virgildásio de Senna
José Serra Ziza Valadares
Maria de Lourdes ,Abadia

PDT
César Maia Lúcio Alcântara
Gonzaga Patriota Miro Teixeira

PDS
Darcy Pozza Jorge Arbage
Felipe Mendes . José Luiz Maia

PRN
Basílio Villimi Renato-johnsson
José Carlos Vasconcellos

PTB
Carrel Benevides ' Férer Nader
Fábeio RaU'llheitti

PL
José Geraldo José Luiz de Sá

PT
Irma Passoni João Paulo

PDC
Gidel Dantas Roberto Balestra

Abigai} Feitosa
PSB

PCdoB
Manuel Domingos PST
Chico Humberto

Suplentes
PMDB

Délio Braz .Jovanni Masini
,ºjenal Gonçalves ~~uto de Conto
Haroldo Sabóia Ruy Nedel

2 Vagas

Átila Lira
PFL

Jofram Frejat
Furtado Leite José Queiroz

PSDB
Anna maria Rattes Francisco Küster

PDT
RO,berto D'Avila

PDS
Telmo Kirst

PRN
Fausto Rocha

PTB
José Egreja .

PL
Sérgio Werneck

PT
Vladimir Palmeira

PDC
Miraldo Gomes

Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Sala 16 - Anexo II - Câmara dos Deputado$
Telefones: 311-6938 (Secretaria)

223-2945 (Presidente)
311-6937
311-6942/43 (1· Vice-Presidente)
311-68-41 (Relator-Geral)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
)llR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N~ 1 DE 1988, QUE "INSTITUI
A PENA DE MORTE E DÁ OUTRAS PROVI
DÊNCIAS".

Presidente: Dep. Aloysio Chaves - PFL
I' Vice-Presidente: Dep. Gilson Machado - PFL
2' Vice-Presidente: Dep. Artur da Távola - PSDB
3' Vice-Presidente: Dep. Leopoldo Souza - PMDB
Relator: Dep. Arnaldo Moraes - PMDB

Titulares

PMDB
Arnaldo Moraes L~oppld~Souza

João Natal Theodoro Mendes'
José Dutra PFL
Aloysio Chaves Gilson Machado
Manoel Castro PSDB

Artur da Távola José Serra

PDT
Gonzaga Patriota

PDS
Amaral Netto

PRN
Arnaldo Faria de Sá PTB

Farabulini Júnior
PL

José Carlos Coutinho
PT

José Genoino

José Maria Eymael PDC
Suplentes

Agassiz Almeida
PMDB

Lélio Souza
Harlan Gadelha Osvaldo Macedo
José Melo

PFL
Júlio Campos Evaldo Gonçalves
Annibal Barcellos

Arnaldo Martins
PSDB

Moema·São Thiago
PDT

Miro Teixeira PDS
Arnold Fioravante

PRN
Roberto Vital

Roberto Jefferson
PTB

Assis Canuto PL

Tarso Genro
PT

PDC
Borges da Silveira

Secretário: Silvio Sousa
Ramais: 7066/7067



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR .suplentes
PARECER AO PROJETO DE LI)":I N~ 4.086/8~, QUE PMDB
"DISPÕE SÔBRE-A POLíTJCA AGRÍCOLA"

Geraldo Fleming Nyder Barbosa
Presidente: Deputado Vinicius Cansanção - PFL Iturival Nascimento Raimundo Rezende
I" Vice-Presidente Deputado Saulo Queiróz - PSDB José Freire Roberto Rollemberg
2" Vice-Presidente Deputado Nelton Friedrich - PDT José Tavares Rospide Netto
3" Vice-Presidente Deputado Freire Júnior - PRN Jovanni Masini Santinho Furtado
Relator Deputado Paulo Macarini - PMDB Maria Lúcia

PFL
Titulares

Messias GóisLael Varella
PMDB Horácio Ferraz Narciso Mendes

Paulo Macarini Jacy Scanagatta Pedro CeolimHilario Braum
Jairo Carneiro Ronaro CorrêaIvo Mainardi Raimundo Bezerra

Ivo Vanderlinde Sérgio Spada
PSDBJoão Resek Samir Achôa

Jorge Vianna Waldir Pugliesi Edmundo Galdino Maurício Fruet
Nilso Sguarezi Lezio Sathler Koyu Iha

PFL Gabriel Guerreiro

Alysson Paulinelli Ney Lopes PDT
Dionísio Dal Prá Osvaldo Coelho

Silvio Abre'u Tarzan de CastroJonas Pinheiro Victor Fontana
Mussa Demes Vinícius Cansanção Cristina Tavares

PSDB PRN

Adroaldo Streck Vicente Bogo Francisco Sales José Gomes
Celso Dourado Saulo Queiroz Cleonâncio Fonseca
Fábio Feldmann

PDT PDS

Amaury Müller Nelton Friedrich Osvaldo Bender 1 vaga
Carlos Cardinal

PTB
PRN

Jayme Paliarin Roberto Jefferson
Freire Júnior João Agripino
Raul Belém PT

PDS Plínio Arruda Sampaio

Victor Faccioni Amilcar Queira?
PDC

PTB Francisco Coelho

José Egreja Roberto Cardoso Alves PL
PT

Antero de Barros Mozarildo Cavalcanti

PSB
PDC

Paulo Mourão João Herrmann Neto
PL

PRS
Oswaldo Almeida

PSB Roberto Brant

PCdoB
José Carlos Sabóia

PRS Aldo Arantes

PST
Rosa Prata

PCdoB Expedito Machado

Manuel Domingos

PST Secretário:
Chico Humberto 26 DE JUNHO DE 1990



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Cimara dos Deputados)

~~Ill~!itral ••••••••••••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO 11 (Senado Federal)

~E!IllE!~tréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cr$ 1.069,00

Cr$ 1.069,00

Os pedidos develll s~r acompanhados d~ cheque pagável
elll Bra!iília, Notél d~ Emp~nho ou Ordem d~ Pagam~nto p~la

Calxél Ec:onôllllca F~d~ral - Agência - PS-CEGRAF, contél cor

rente 0 9 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFIco DO SENADO FEDERAL

Praça. dos Três Poderes~ Caixa Postal 1.203 - Brasilla~ DF
CEP: 70160.

Mélioresinformaçõe!i pelos telefone!i (061) 311-3738 e 311-3728
na ~upervlsão de AS!iinaturas e Di!itribuiçâo d~ PubUcaçõe!i - Coordenação
• Atendilllento ao Usuário.



í I

MACHADO DE ASSIS EAPOLITlCA
Livro' de crônicas de Machado de kssis sobre o Senado do Império.

I

\
Apresentação do Senador NELSON CARNE~RO, Presidente do Congresso Nacional; dos escritores

Austregésilo de Athayde, Afonso Arinos, Afrânio Coutinho, Carlos Castelo Branco, Luiz Viana Filho,
José Sarney, Josué Montello, Marcós Vinícius Vilaça, Raymundo Faoro.

. I

I
I

"Política, como eu e o meu leitor entendemos, não há. E devia agora exigir-se
do melro o alcance do olhar da águia e o rp,sgado de um vôo? Além de ilógico sería
crueldade." \

I
I

\ (DRJ,l-11-1861)
I

\

"Cada Ministro gosta de deixar entre dutros trabalhos um que especifique o seu

nome no catálogo dos administradores." I . d Ses uicentenário
\ Edição comemorat1.V

a o had~ de Assis.
(DRJ, 10-12-18(1) de Nascimento de Mo.c

"Deve-se supor que é esse o escolhido fio
Partido do Governo, que é sempre o legítimo. r'

I

(DRJ, 10-11-18~1)
I

\

"Em que tempo estamos? Que País é este~"
\

(DRJ,12-6-1864)
\
\

"Se eu na galeria não posso dar um berro\,
onde é que hei de dar? Na rua, feito maluco?" \

(A Semana, 27-11-1892) .

\

Edição Limitada
ADQUIRA SEU EXEMPLAR

Edição Norrn:a1 .
Edição Especlal

CENTRO GRÁFICO DO SENAbo FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF - CEP 70160

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 224-5615, na Coordenação de Atenq.imento
ao Usuário - Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações.



SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS

PUBLICAÇÓES À VENDA

CÓDIGO CIVIL - Anteprojetos

Volume 1-Anteprojeto de Código das Obrigações - Parte Geral- Orosimbo Nonato
- Philadelpho Azevedo - Hahnemann Guimarães

- Anteprojeto de Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas - Haroldo Valladão

Volume 2 -Anteprojeto de Código Civil- Orlando Gomes

Anteprojeto de Código Civil - revisto

Volume 3 - Anteprojeto de Código de Obrigações - Caio Mário da Silva Pereira 
Sylvio Marcondes - Theophilo de Azeredo Santos

Volume 4 - Projetos do' Governo Castello Branco:
- Projeto de Código Civil (PL n9 3263/65)
-- Projeto de Código de Obrigações (PL n9 3264/65)

Volume 5
Tomo 1 - Anteprojeto de Código Civil - Miguel Reale - José Carlos Moreira Alves

- Agostinho de Arruda Alvim - Sylvio Marcondes - Ebert Vianna Chamoun
- Clóvis do Couto e Silva - Torquato Castro

Tomo 2 - Anteprojeto de Código Civil - revisto - Miguel Reale - José Carlos Moreira
Alves - Agostinho de Arruda Alvim - Sylvio Marcondes -'Ebert Vianna Cha
moun - Clóvis do Couto e Silva - Torquato Castro

- índice temático comparativo (volumes 1 a 5)

A venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal, Anexo I, 229 andar
- Praça dos Três Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF - Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da Eet deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque
nominal à Subsecretaria de Edições Téchicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência
ECT do Senado - CGA 470775.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 100

(Outubro a dezembro de 1988)

Está circulando o n9 100 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral
de pesquisa jurfdica editado pela Subsecretaria de Ediç,ões Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 400 páginas. contém as seguintes matérias:

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Sessllo solene de promulgaçllo da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil de 1988.

COLABORAÇÃO

A vocaçllo dos séculos e o direito romano. O ensino,
a doutrina e a legislação. Um novo direito romano
nllo europeu. Exemplos do passado e do presente.
A África do Sul. O "uti possidetis~'e-o mundo modero,
no. Os "servi terrae" do mundo atual. O monopólio
das terras rurais e a enfiteuse. A usura internacional.
As reformas agrárias. Sobrevivência da latinidade
- SIlvio A. B. Meira.

A nova Constituiçllo e sua contradiçllo ideológica - Se
nador Leite Chaves.

Aspectos da nova Constituiçllo - Marcelo Pimentel.
O Mandado de Injunção - Herzeleide Maria Fernandes

de Oliveira
O exflio do povo e a alienaçao do direito - R. A. Amaral

Vieira.
O Congresso brasileiro e o regime autoritário ~António

Carlos Pojo do Rego. "
CPI e Constituição: Um caso concreto - Alaor Barbosa.
A participaçllo polftica da mulher - Joaquim Lustosa

Sobrinho.
Ombudsman para o Brasil? - Daisy de Asper y Valdés.
Co.mpetência concorrente limitada. O problema da con

ceituaçllo das normas gerais - Diogo de Figueiredo
Moreira Neto.

O princfpio do concurso público na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Alguns aspectos - Gil
mar Ferreira Mendes.

Programa de desenvolvimento para uma alta adminis
traçllo da Justiça - Evandro Gueiros Leite.

A eletividade da magistratura no Brasil-Orlando Soares
Linchamentos: do arcaico ao moderno - José Arthur

Rios.
Poder cautelar geral do juiz - Ministro Sydney Sanches.
A teoria das ações em Pontes de Miranda - Clóvis do

Couto e Sílva.
Là necesarfa motivación de las resoluciones judicialea

- Antonio Maria Lorca Navarrete.
A proibiçllo de analogia no direito tributário - Ricardo

Lobo Torres.
A prescriçllo da açllo penal-econOmica perante o Conse

lho Administrativo de Defesa EconOmica - CAD 
José Inácio Gonzaga Franceschini.

O futuro do mercado de capitais - Amoldo Wald
Arbitragem internacional. Percalços & entraves - Mar

cos A. Raposo.
Reforma agrária no Brasil-José Luiz Quadros de Maga

lhães.
Da responsabilidade civil do Estado - Manoel Caetano

Ferreira Filho.
O seguro da responsabilidade civil - Voltaire Marensi.
A TVA e o direito lIe autor - Carlos Alberto Bittar.
Evoluçllo histórica do instituto da cessão de contatos

- Antonio da Silva Cabral.
A atividade pesqueira e suas implicações jurfdico-penais

- Liclnio Barbosa.

A iniciativa das leis pelo Tribunal de Contas - Raimundo
de Menezes Vieira. '

, ,

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas - Se

'nado Federal, Anexo I, 221 i

andar - Praça dos Três Po
deres, CEP 70160 - Brasflia,
DF - Telefones: 311-3578 e
311-3579.

Os pedidos a serem atendidos atraves da ECT deveração ser acrescidos de 50% (cinqüenta
por centn) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhad.os de cheq~e
nominal â Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à AgênCia
ECT do' Senado - CGA 470775.
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